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1 Vzdělávací program a jeho pojetí
1.1 Základní údaje
Výzva

Budování kapacit pro rozvoj škol II

Název a reg. číslo projektu

iQLANDIA - nové programy propojující formální a neformální
vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008275

Název programu

Vlastnosti látek

Název vzdělávací instituce

IQLANDIA, o.p.s.

Adresa vzdělávací instituce
a webová stránka

IQLANDIA, o.p.s., Nitranská 10, 460 12 Liberec

Kontaktní osoba

Ing. Ondřej Votruba

Datum vzniku finální verze
programu

30. 6. 2021

Číslo povinně volitelné
aktivity výzvy
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Forma programu

Prezenční

Cílová skupina

Žáci 4. a 5. ročníků ZŠ

Délka programu

16 hodin

Zaměření programu
(tematická oblast, obor
apod.)

Tematická oblast 2: Spolupráce škol, školských zařízení a ostatních
organizací a institucí jako center vzdělanosti a kulturněspolečenského zázemí v obci, spolupráce škol a školských zařízení
s knihovnami, muzei a dalšími organizacemi a institucemi, vytváření
atraktivní nabídky akcí a programů zacílených na děti a mládež
kulturními a paměťovými institucemi na venkově a v menších
obcích, využívání potencionálu sítě knihoven a případně i jiných
kulturních institucí jako přirozených komunitních center v obcích.

www.iqlandia.cz

Tematická oblast 5: Využívání kreativního a inovativního potenciálu
dětí a mládeže.
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Tvůrci programu
Odborný garant programu

Mgr. Irena Lupoměská, Mgr. Jana Havlíková Bittnerová, Mgr.
Zdeněk Rakušan, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Rakušan, Ph.D.

Odborní posuzovatelé
Specifický program pro žáky
se SVP (ano x ne)

Ne

1.2 Anotace programu
Program je zaměřený na propojení formální výuky ve škole a interaktivního prostředí science centra.
Program má podpořit žáky v porozumění základních vlastností látek kolem nás. Program se věnuje
2 větším oblastem. Jednou z nich je voda a její vlastnosti a druhou elektrické a magnetické vlastnosti
látek, kde mají žáci první možnost prozkoumat základy elektřiny a magnetismu.
Program je složen z 6 vyučovacích hodin, které probíhají ve škole, na něž navazují 2 návštěvy science
centra (každá trvá 5 hodin). Při těchto 2 návštěvách science centra žáci absolvují 2 laboratorní bloky,
během nichž v laboratoři samostatně prozkoumají vlastnosti vody a základní elektrické a magnetické
vlastnosti některý látek. Vedle návštěvy laboratoře využijí žáci možnosti zkoumat základní vlastnosti
různých látek také na velkých interaktivních exponátech, které jsou jim v science centru k dispozici.

1.3 Cíl programu
Žáci si díky účasti na programu ověří a upevní při praktických činnostech teoretické poznatky získané
ve škole a budou při tom posilovat své kompetence ve schopnosti učit se, v komunikaci v rodném
jazyce, v matematické schopnosti a také v základní schopnosti v oblasti vědy a technologií. Propojí se
formální výuka ve škole s činnostmi v science centru, kde probíhá výuka neformálním způsobem.
V laboratoři mají žáci možnost získat praktické dovednosti při práci s jednoduchými experimenty
z oblasti elektřiny a magnetismu a při zkoumání vlastností vody. Díky tomu se posílí jejich kompetence
matematická a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií. V expozicích science centra mohou pak
žáci na velkých interaktivních samoobslužných exponátech prozkoumat další jevy a vlastnosti z oblasti
elektřiny a magnetismu a vody. Cílem programu je rozvinutí žákovských kompetencí ve zmíněných
oblastech díky propojení formální a neformální výuky.

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu
V rámci programu žáci rozvíjí následující kompetence: Komunikace v mateřském jazyce, Matematická
schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, Schopnost učit se.
Při všech blocích je žákům nabídnuta skupinová práce, při níž musí vzájemně komunikovat, diskutovat
a sdílet své nápady a postupy. Během všech částí programu jsou žákům předkládány texty různé délky
a náročnosti, které musí být schopni přečíst s porozuměním.
Při blocích v science centru se během laboratorních aktivit seznámí žáci s několika postupy při práci
s různými látkami. Důležitou součástí všech laboratorních stanovišť je porozumění zadanému úkolu,
jeho přesné provedení podle instrukcí v daném pořadí a ovládnutí potřebných pomůcek pro bádání.
V laboratorních blocích se žáci setkají s chemickým nádobím, získají zkušenost s některými materiály
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a jejich vlastnostmi a měli by pochopit, jak jsou důležité exaktní postupy při experimentování. Žáci si
vyzkouší některá jednoduchá měření a použití základních laboratorních přístrojů.
Při všech činnostech během programu je posilována kompetence schopnosti učit se. Žákům jsou
předkládány různé typy úloh, které by měly posílit jejich schopnost učení v budoucím životě. Vzhledem
ke změně prostředí mimo klasickou výuku ve škole jsou žáci lépe motivováni k samostatnému
objevování nových postupů a posilování svých znalostí.

1.5 Forma
Program je založen na prolínání klasické výuky ve škole a aktivních forem výuky v science centru.
Aktivity jsou založeny zejména na skupinové práci, možnosti diskutovat vzájemně své názory. Žáci jsou
vedeni ke kritickému myšlení, na konci programu mají možnost prezentovat výsledky své činnosti. Při
některých aktivitách v science centru jsou žáci rozděleni na 2 poloviny, které se při činnostech střídají.
V rámci těchto polovin pracují žáci intenzivně ve skupinách 2-3 osob. Při výuce ve škole se žáci také
rozdělují do skupin a pracují většinou ve dvojicích, někdy však i ve větších skupinách.

1.6 Hodinová dotace
Program se skládá ze 16 hodin rozdělených do 2 různých aktivit:
•

•

6 samostatných vyučovacích hodin se odehrává ve škole. Nejvhodnější se jeví zařazení těchto
hodin na začátek programu, aby proběhla teoretická příprav a na ji navázaly praktické činnosti.
Případně se hodiny dají rozdělit na 2 části věnované vodě a elektřině a magnetismu, které
budou realizovány vždy před návštěvou science centra.
Následují 2 návštěvy science centra po 5 hodinách, při nichž žáci pracují ve skupinách
v laboratoři i v expozicích. Každá z návštěv je zakončena společnou diskuzí nad proběhlými
aktivitami a prezentací vlastních výsledků.

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Program je připraven pro jednu třídu 4. – 5. ročníku ZŠ, tedy pro 20 - 30 žáků.

1.8 Metody a způsoby realizace
V průběhu programu jsou využity různé výukové metody. Žáci pracují ve skupinách i samostatně, jsou
pro ně připraveny praktické experimentální aktivity v laboratoři, pracovní listy s úkoly do standardní
výuky i otázky a úkoly k velkým interaktivním exponátům. V rámci formální výuky probíhá frontální
vyučování, skupinová práce, výklad i praktické činnosti ve skupinách.

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich
anotace včetně dílčí hodinové dotace

Tematický blok č. 1: Voda – výuka ve škole – 3 hodiny
Součástí programu jsou 3 vyučovacích hodin ve škole, během nichž by se měli žáci seznámit se
základními vlastnostmi vody.
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Téma č. 1: Vlastnosti vody – 1 hodina
Žáci diskutují o tom, co je voda, proč je důležitá a jaké má vlastnosti. Řeší také rozdíl mezi
slanou a sladkou vodou a živočichy, kteří ve vodě žijí.

Téma č. 2: Koloběh vody – 1 hodina
Žáci na obrázku koloběhu vody řeší, v jakých podobách voda existuje, s jakými druhy vody se
mohou setkat a také, jak lze zabránit suchu nebo naopak povodním.
Téma č. 3: Vodstvo České republiky – 1 hodina
V této hodině se žáci seznámí s vodní soustavou České republiky. Při skupinové práci objeví
jména nejvýznamnějších českých rybníků, přehrad a řek a získané poznatky prezentují ostatním
spolužákům.
Tematický blok č. 2: Elektrické a magnetické vlastnosti látek – výuka ve škole – 3 hodiny
Další součástí programu jsou 3 vyučovacích hodin ve škole, během nichž by se měli žáci seznámit se
základními jevy týkajícími se elektřiny a magnetismu.

Téma č. 1: Elektřina – 1 hodina
Žáci si vytvoří vlastní elektrický obvod z ploché baterie a žárovičky. Následně pak zkouší, které
materiály vedou elektrický proud a které ne. Získají také informace o blescích a vyplní
doplňovačku.
Téma č. 2: Magnetismus – 1 hodina
Žáci získají informace o přírodních a umělých magnetech. Vyzkouší si také, jestli se magnety
k sobě vždy přitahují a jak funguje kompas.
Téma č. 3: Jednoduché pokusy – 1 hodiny
Pomocí tabulových magnetů zkoumají žáci, které materiály magnet přitahuje a které ne.
Vyzkouší si také řadu pokusů se statickou elektřinou.

Tematický blok č. 3: Vlastnosti vody – 1. návštěva science centra - 5 hodin
Během 1. návštěvy science centra se žáci zaměří na zkoumání vody a jejích vlastností. Žáci
1 třídy se rozdělí na 2 poloviny, které absolvují stejný program v opačném pořadí, a na
závěrečnou část programu se opět spojí do 1 skupiny. V laboratoři si během 2 hodin vyzkouší
ve dvojicích až trojicích na připravených stanovištích různé úkoly týkající se zkoumání vlastností
vody, v expozicích je čekají pracovní listy s otázkami, na něž odpoví pomocí interaktivních
exponátů.
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Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
Při experimentování s vodou v laboratoři žáci mimo jiné zjistí, jak se chovají různě husté
kapaliny, jestli je voda stlačitelná, jak funguje vodojem, jestli je rozdíl mezi ponořováním ve
slané a ve sladké vodě a také si změří tvrdost vody, která v laboratoři teče z kohoutku.
Téma č. 2: Experimentování v expozicích s pracovním listem Voda – 2 hodiny
Pracovní list navede žáky k velkým interaktivním exponátům, díky nimž si prakticky ověří další
vlastnosti vody. Mohou také samostatně objevovat chování vody v různých situacích, ať už je
to mořský příboj, pohon mlýnského kola nebo roztáčení elektrických turbín ve vodních
elektrárnách.
Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
Aby si žáci ověřili, zda našli správné odpovědi na položené otázky a zda správně vyřešili
předložené problémy, mají možnost při společném závěru diskutovat o tom, jak se jim
pracovalo, které úkoly pro ně byly obtížnější, které naopak jednoduché, a mohou porovnat své
zkušenosti s ostatními.
Tematický blok č. 4: Elektrické a magnetické vlastnosti látek – 2. návštěva science centra - 5 hodin
Také při 2. návštěvě science centra se zaměřením na Elektrické a magnetické vlastnosti látek
se žáci 1 třídy rozdělí na 2 poloviny, které absolvují identický program, jen v opačném pořadí,
a na závěrečnou část programu se spojí do 1 skupiny. V laboratoři si během 2 hodin vyzkouší
ve dvojicích až trojicích na připravených pracovištích různé praktické úkoly a v expozicích je
čekají další pracovní listy s otázkami, na něž odpoví pomocí interaktivních exponátů.
Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
Na přichystaných stanovištích žáci samostatně pod vedením realizátorů programů objevují
základní chování magnetů a také některé jevy z elektrostatiky.
Téma č. 2: Experimentování v expozicích s pracovním listem – 2 hodiny
Různé známé i překvapivé vlastnosti látek demonstrují velké exponáty v několika expozicích,
které žáci samostatně prozkoumají. Pracovní list navede žáky na některé základní experimenty
s pozorováním, dála pak mohou samostatně zkoumat různé chování látek na dalších
exponátech.
Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
Vyhodnocení celého programu, ověření odpovědí na položené otázky i sdílení dojmů, které
v žácích prožité aktivity zanechaly, to vše je obsahem poslední hodiny programu Vlastnosti
látek, která se opět odehrává společně a žáci mají možnost diskutovat, sdílet své zážitky a také
vyplnit evaluační dotazník k celému programu.

1.10 Materiální a technické zabezpečení
Pro tematické bloky č. 1 a 2 ve škole je zapotřebí pouze jednoduché vybavení – magnety, alobal, kousky
běžných kovů, plochá baterie, nízkonapěťové žárovky. Dále pak běžné školní vybavení – vytištěné
pracovní listy, psací potřeby, případně počítač nebo tablet s připojením na internet.
Tematické bloky č. 3 a 4 se odehrávají v science centru, jehož součástí jsou velké interaktivní exponáty
demonstrující různé jevy týkající se vlastností vody i různých zajímavých vlastností dalších látek. Pro
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laboratorní aktivity jsou nutné základní laboratorní pomůcky (odměrné válce, zkumavky, vzorky kovů,
papírky na měření tvrdosti vody, měřič náboje, vzorky kovů, elektrické kabely s banánky, skleněná tyč,
plastové tyče, chemický stojan, plochá baterie, nízkonapěťová žárovka, magnety různých typů a tvarů,
hřebíky, kancelářské sponky, nafukovací balonky), s nimiž mohou žáci plnit zadané úkoly.
K laboratorním úlohám je potřeba mít pro každou skupinu vytištěné pracovní listy s podrobně
popsanými úkoly, do nichž budou žáci zaznamenávat své výsledky měření. Do expozic žáci také
potřebují vytištěné pracovní listy, které mohou vypracovávat samostatně nebo ve skupinách.

1.11 Plánované místo konání
Část programu se bude odehrávat ve škole v klasické učebně, další část v laboratoři a v expozicích
science centra.

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu
Vzhledem k tomu, že v České republice funguje síť science center, je možné propojit výuku ve škole
s programem v science centru nejen pro školy v dojezdové vzdálenosti od Liberce, ale také pro školy
z širokého okolí Brna, Plzně či Ostravy. Část laboratorních aktivit se dá uskutečnit kdekoliv
v laboratorních podmínkách s příslušnými pomůckami. Vzhledem k tomu, že vodní a elektrické
exponáty jsou součástí každého science centra, je možno přizpůsobit obsah konkrétním možnostem
dalších realizátorů a potřebám různých školních skupin. Důležité je propojení výuky ve škole s obsahem
neformálního vzdělávání, které probíhá s využitím vybaveného prostředí a nákladnějších pomůcek.
Není možné vybudovat odborné experimentální zázemí a pořídit nákladné pomůcky a exponáty na
každé škole.

1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu

Počet realizátorů/lektorů: 2 (neformální vzdělávání) + 1 (formální vzdělávání)
Položka
Celkové náklady na realizátory/lektory
Hodinová odměna pro 1 realizátora/ lektora včetně
odvodů
z toho

Předpokládané náklady
6500,250,-

Ubytování realizátorů/lektorů

0,-

Stravování a doprava realizátorů/lektorů

0,-

Náklady na zajištění prostor

3000,-

Ubytování, stravování a doprava účastníků

0,-

Doprava účastníků

0,-

Stravování a ubytování účastníků

0,-

z toho
Náklady na učební texty
z toho

2625,Příprava, překlad, autorská práva apod.

0,-
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Rozmnožení textů – počet stran: 30/žák

2625,-

Režijní náklady

z toho

Stravné a doprava organizátorů

0,-

Ubytování organizátorů

0,-

Poštovné, telefony

0,-

Doprava a pronájem techniky

0,-

Propagace

0,-

Ostatní náklady

0,-

Odměna organizátorům

0,-

Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka

12125,485,-

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití
Program bude po finálním schválení zveřejněn na portále www.RVP.cz. Zároveň bude finální podoba
programu zveřejněna na webu www.iQLANDIA.cz na adrese
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/vlastnosti-latek

V kapitolách 4 a 5 tohoto dokumentu jsou uvedeny jednotlivé přílohy samostatně stažitelné.
Pokud není uvedeno jinak, všechny obrázky, fotografie, schémata atd. jsou autorským dílem tvůrců
programu nebo pochází z volně dostupných databází bez povinnosti citace.
Všechny materiály vytvořené v rámci programu jsou k dispozici pod licencí Creative Commons 4.0.

9

2 Podrobně rozpracovaný obsah programu
2.1 Tematický blok č. 1: Voda – výuka ve škole – 3 hodiny
2.1.1 Téma č. 1: Vlastnosti vody – 1 hodina
1. hodina

Pomůcky
2 kusy papírů většího formátu A1 nebo A2 s nápisem Slaná voda a Sladká voda
tužky, pastelky, fixy
vytištěné pracovní listy podle počtu žáků ve třídě

Podrobně rozpracovaný obsah
Dnešní hodinou začneme prozkoumávat větší téma, kterému se budeme věnovat několik vyučovacích
hodin, a tím tématem je voda.
Na začátek si rozdejte pracovní listy, které společně postupně vyplníme.

Nejprve se každý sám za sebe zamyslete a napište, co vás napadne, když se řekne voda.
Až budete mít hotovo, tak si na tabuli uděláme mapu toho, co všechno vás napadlo. Postupně mi
diktujte, jaké věci vás v souvislosti s vodou napadly.
Zkusme také společně přijít na to, kde všude se voda nachází a proč je pro nás důležitá.
U nás v České republice máme pouze vodu sladkou, ale většina vody na planetě Zemi je slaná.
Rozdělte se nyní do dvou skupin a každá skupina bude mít za úkol napsat co nejvíce informací o sladké
nebo o slané vodě. O tom, která skupina bude mít slanou a která sladkou vodu, rozhodne kostka.

Až budete mít zapsáno vše, co vás napadne ke slané nebo sladké vodě, zvolíte si mluvčí (může
jich být více) a předáte informace druhé skupině.
V pracovním listě máte také připravenou vaši oblíbenou vícesměrku, po jejímž vyřešení získáte zvíře,
které je typickým obyvatelem moří.
Je tu také otázka pro obě skupiny. Jde ze slané vody udělat sladkou a naopak?
Před koncem hodiny si ještě řekneme, jak se vám hodina líbila, co jste si zapamatovali a zda se vám při
dnešním rozdělení do skupin pracovalo dobře nebo byste pro příště chtěli něco změnit.
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2.1.2 Téma č. 2: Koloběh vody – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
psací potřeby, pracovní listy
Podrobně rozpracovaný obsah
Dnes máte na začátku hodiny k dispozici následující obrázek a vaším úkolem bude přijít na to, co
znázorňuje a jaké všechny informace jsou v něm schovány.

Postupně budeme společně vyplňovat pracovní list a při tom se seznámíme s různými částmi koloběhu
vody.
Společně také budeme diskutovat o další otázkách, které navazují na základní téma. Např.:
Jak se dá zadržet dešťová voda v krajině nebo u domu?
Co je to ledovec a kde se s ním můžete potkat?
K čemu se dá využít užitková voda a proč vhodné ji používat?

12
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V dnešní hodině jsme společně objevili různé vlastnosti vody a její koloběh v přírodě.
Co vás v dnešní hodině nejvíc zaujalo? O čem byste se chtěli dozvědět více?
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2.1.3 Téma č. 3: Vodstvo České republiky – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
psací potřeby, pracovní listy, pastelky, literatura, připojení na internet, papíry velkého formátu (A1
nebo A2)
Podrobně rozpracovaný obsah
V dnešní hodině se seznámíme s největšími a nejznámějšími českými řekami, rybníky a přehradami.
Rozdělíte se do 3 skupin a každá se bude věnovat jednomu z témat. K dispozici budete mít
encyklopedie, učebnice pro starší žáky a také máme 3 tablety, na nichž si budete moci informace ověřit
a doplnit o další údaje. Výsledkem by měla být ucelený přehled, který budete schopni prezentovat
ostatním skupinám.
Ve skupině byste si měli rozdělit role a někdo z vás by měl hlídat čas, abyste stihli připravit svou
prezentaci. Někdo další by měl připravit grafické zpracování plakátu, který vytvoříte. Další rolí je mluvčí,
který bude vaši práci prezentovat. Pokud ušetříte pár minut času, je vhodné si ve skupině společně říct,
co chcete prezentovat, aby každý člen skupiny mohl případně doplnit, co by za něj mělo zaznít. Je také
možné rozdělit si informace mezi více spolužáků a prezentovat skupinově. Zde je však příprava a souhra
ještě důležitější.

Po zvládnutí skupinové práce se zamyslete nad tím, jak se vám pracovalo. Můžete si pro sebe
zodpovědět následující otázky, které vám pomohou pracovat příště efektivněji a více v klidu.
Jakou roli máš v pracovní skupině?
Vyhovuj ti tato role nebo bys chtěl vyzkoušet i něco jiného?
Záleží tvá role na složení skupiny?
S kým se ti nejlépe spolupracuje?

V závěru hodiny si opět řekneme a ukážeme, pro koho bylo toto téma a jeho zpracování náročné,
komu vyhovovalo a kdo by chtěl příště něco změnit.
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2.2 Tematický blok č. 2: Elektrické a magnetické vlastnosti látek - výuka ve škole –
3 hodiny

2.2.1 Téma č. 1: Elektřina – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
psací potřeby, pracovní list, ploché baterie, žárovky 4,5 V, vodiče s krokosvorkami, igelitové sáčky,
vzorky různých materiálů
Podrobně rozpracovaný obsah
Dnes nás čeká objevování elektrických vlastností některých materiálů, které znáte a některých, které
možná neznáte.
Elektrické vlastnosti látek ovlivňují, jak se různé látky chovají, pokud je třeba zapojíme do elektrického
obvodu. Souvisí také se statickou elektřinou, se kterou jste se už určitě setkali. Statická elektřina vzniká
třením různých látek o sebe, na předmětech, které se vzájemně třou, pak zůstane náboj, a ten může
přeskočit na jiné těleso. Nejčastěji se vám to může stát, když máte tričko z umělých vláken a sedíte
třeba na pohovce nebo na kancelářském křesle.
Nabité předměty se mohou buď přitahovat nebo odpuzovat. Můžeme si to vyzkoušet třeba
s igelitovým sáčkem. Když o sebe třete stěny sáčku, budou se pak přitahovat. Ale třeba od vaší ruky se
budou odpuzovat.
Podle schopnosti vést elektrický proud se látky dělí na vodiče a nevodiče.
Prakticky můžeme ověřit, jestli je látka vodič nebo izolant, pokud ji zapojíme do elektrického obvodu
a uvidíme, zda se žárovička v obvodu rozsvítí nebo ne.
Rozdejte si do skupin ploché baterie, žárovky a vodiče. Vyzkoušejte si, jak fungují krokosvorky a jak se
s nimi něco do obvodu zapojuje.
Propojením žárovky a elektrického zdroje vznikl elektrický obvod, kterým prochází elektrický proud,
a díky tomu žárovka svítí.
Do pracovního listu zaznamenejte, které předměty jsou vodiče a které nevodiče. Závidí na materiálu,
ze kterého jsou vyrobeny.
Pokud jste skončili s experimentováním, čeká na vás doplňovačka. Až ji vyluštíte, pokuste se
zodpovědět následující otázky:

➢ Víš, v čem je blesk nebezpečný?
➢ Jak se máme chovat, když je bouřka (vidíme blesky a slyšíme hromy) a my jsme
venku?
➢ Víš, jak vlastně vzniká blesk?
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2.2.2 Téma č. 2: Magnetismus – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
Různé typy magnetů, vzorky materiálů, kompas
Podrobně rozpracovaný obsah
S elektřinou souvisí úzce magnetismus. O jejich vzájemném propojení se budete učit ve fyzice, až se
dostanete na druhý stupeň. My si však nyní pohrajeme s magnety a zjistíme, jaké mají vlastnosti.

Nyní si rozdejte magnety a ve dvojici s nimi chvíli experimentujte. Vyzkoušejte, které předměty
a z jakých materiálů se k magnetu přitahují, a jestli záleží na orientaci magnetu.

K jakým závěrům jste dospěli?
•
•

Magnety přitahují některé kovové předměty
Magnety se někdy přitahují a jindy odpuzují. Záleží na jejich orientaci.

Existují přírodní magnety a magnety umělé. Přírodním magnetem je nerost magnetit, který přitahuje
železo, má šedočernou barvu a znali jej už ve starověku.
Obvyklé značení magnetů:
•
•

Severní pól - značí se obvykle červeně a velkým písmenem N z anglického slova NORTH, tedy
sever.
Jižní pól - značí se obvykle modře, velkým písmenem S z anglického slova SOUTH, tedy jih.

Kdo z vás zná kompas? Víte, jak takový kompas funguje?

Země se chová jako jeden obrovský magnet, proto na něj reagují kovové předměty. Vzhledem k tomu,
že magnetické pole Země je lokálně slabé, je potřeba lehká kovová střelka umístěná na jehle, aby se
účinek magnetického pole Země projevil. Severní pól kompasu ukazuje vždy na sever. Možná vás mate
informace, že severní pól ukazuje na sever, když by se stejné póly měly odpuzovat. Je to tím, že
v blízkosti severního zemského pólu najdete jižní pól magnetický.
Pokud máte doma nějakou magnetickou stavebnici nebo hračku, zkuste ji prozkoumat a pokud je to
možné, tak přinést do školy ukázat. Zkuste také zjistit, kde všude se magnety využívají.
Dnešní hodina byla hodně experimentální a objevovací, příště budeme v experimentování pokračovat.
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2.2.3 Téma č. 3: Jednoduché pokusy – 1 hodina

1. hodina
Pomůcky
Magnety, kovové předměty, papírové kapesníky, plastové pravítko, igelitový sáček, plastové brčko,
nafukovací balonek, nůžky, bublifuk
Podrobně rozpracovaný obsah
V dnešní hodině budeme experimentovat s magnetismem, ale hlavně se statickou elektřinou.
➢ Magnetické závody
Jednou z výhod magnetického působení je, že funguje i na dálku. Takže je možné pohybovat
kovovými předměty na stole, aniž bychom se jich dotýkali. Stačí mít pod stolem dostatečně
silný magnet, kterým rozhýbeme přes desku stolu třeba víčko od piva či jiný drobnější kovový
předmět. Můžete pak se spolužáky uspořádat závody. Výhra není tak jednoduchá, protože je
nutné pohybovat magnetem plynule a chce to trochu tréninku.
To, že magnety působí na dálku, lze vyzkoušet i jejich vzájemným přibližováním. Jde také udržet
2 magnety na ruce, pokud je přiložíme přes dlaň nebo například přes kůži mezi palcem
a ukazováčkem ruky.
➢ Papírové blechy
Vezmi si papírový kapesníček a roztrhej ho na malé kousky. Plastové pravítko pak chvíli tři
o svůj oděv a přilož jej kousek nad papírky. Papírků se přímo nedotýkej.
Papírky by se měly k pravítku přitáhnout, ale po vzájemném dotyku zase spadnou na stůl.
Pokud se ti pokus daří, můžeš jej vyzkoušet také s kousky klasického papíru.
➢ Vlasy na hlavě

Nafoukni obyčejný balonek a chvíli si s ním tři vlasy. Po chvíli balonek od hlavy pomalu
oddaluj. Vlasy se k balonku přitahují, takže se může stát, že ti budou stát kolmo vzhůru.
Pokud máš krátké vlasy nebo pevný culík, vyzkoušej to na nějakém spolužákovi nebo
spolužačce, pokud s tím budou souhlasit.
➢ Nejlevnější lepidlo
Vezmi plastové brčko a tři jej chvíli o svůj oděv nebo o své vlasy. Následně vyzkoušej
přiložit toto brčko k hladké stěně.
➢ Papíroví skokani
Vezmi sešit v igelitovém obalu a chvilku jej tři o oděv. Pak k němu přilož zbytek
papírového kapesníčku. Papírové kousky se na sešit nalepí a nebude vůbec jednoduché
sundat je dolů.
➢ Změna směru
Vyfoukni z bublifuku bubliny a přibliž k nim nabitý balonek. Bubliny se budou
k balonku přitahovat nebo od něj naopak odletí pryč.
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2.3 Tematický blok č. 3: Vlastnosti vody – 1. návštěva science centra – 5 hodin
2.3.1 Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
1. hodina
Pomůcky
vytištěné pracovní listy Vlastnosti vody, vstupní evaluační dotazníky, psací potřeby
připravené pomůcky pro pokusy na jednotlivá stanoviště:
stojan se zkumavkami, zásobní láhve s tekutým mýdlem, olejem a vodou
zásobní lahvičky s měkkou a tvrdou vodou, papírky na měření tvrdosti vody, kapátko, prášek na praní
misky nebo Petriho misky s vodou, zásobní lahvička s jarem, špejle, padesátník či jiná lehká mince,
kancelářská sponka

Podrobně rozpracovaný obsah
Než se začneme věnovat připraveným laboratorním úlohám, vyplníte každý sám za sebe jednoduchý
dotazník, který nám pomůže zjistit, jak se nám společně celý program vydařil.
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Dnes budeme společně zkoumat vlastnosti vody. Budeme se zabývat jejím chováním i tím, co o ní
můžeme jednoduchými metodami zjistit.
Začínáte blokem v laboratoři, kde si během 2 hodin samostatně vyzkoušíte pokusy na několika
stanovištích. Na každém stanovišti máte připravené pomůcky. Než se přesunete na další místo, je
potřeba zanechat pracoviště ve stejném stavu jako když jste začínali.
Postupně budete plnit úkoly z pracovních listů. Realizátor programu vám vždy před samotnou činností
vysvětlí, co bude vaším úkolem a upozorní vás, na co si dát pozor.
Rozdělte se do dvojic nebo trojic na jednotlivá pracoviště, do skupiny dostanete sadu pracovních listů,
kterou si podepíšete, a můžete začít pracovat. V každém pracovním listu najdete instrukce, jak máte
postupovat. Kdybyste něčemu nerozuměli nebo nevěděli, jak dál, ptejte se. Realizátoři programu jsou
tady pro vás a vaše dotazy.
Před zahájením práci si v rychlosti představíme jednotlivá stanoviště, abyste měli představu, co vás
čeká.
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Na prvním stanovišti prozkoumáte hustotu – jednu z nejdůležitějších vlastností všech látek. Vyzkoušíte
si, jak se chovají kapaliny s různou hustotou, když je opatrně smícháte. Také zjistíte, jestli je olej
opravdu tak hustý, jak se o něm běžně říká.
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Na dalším stanovišti se seznámíte se zajímavou vlastností povrchové vrstvy vody. Díky tomu, že se
chová jako pružná blána, mohou se po ní pohybovat například vodoměrky. Hmyz k dispozici mít
nebudete, ale vyzkoušíte si svou šikovnost i způsob, jak povrchovou vrstvu vody narušit.

26

Další stanoviště je věnováno tvrdosti vody, což je vlastnost, která ovlivňuje například to, jak dobře se
ve vodě rozpouští sůl, cukr nebo také třeba prací prášek.
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2. hodina
Pomůcky
injekční stříkačky, plastové lahve propojené hadičkou, nafukovací balonek
plastová láhev s dírami v různé výšce, podstavec pod láhev, miska na vodu
2 misky s vodou, sůl, lodička, zátěž do lodičky

Podrobně rozpracovaný obsah
Pokračujeme s dalšími stanovišti. Na tomto prozkoumáte tlak ve vodě.
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Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, jak se voda dostává do domu, kde nám teče z kohoutku, budete
mít možná ulehčenou práci u tohoto stanoviště. Názorně si zde ukážete, jak funguje vodojem, a kde
je největší tlak vody – u hladiny nebo u dna vodní nádrže?
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Pokud jste někdy byli u moře, tak si možná pamatujete, že je docela lehké v moři plavat, a naopak
potápění je trochu oříšek. Souvisí to s tím, že mořská voda je slaná a má trochu jiné vlastnosti než voda,
na kterou jsme zvyklí v našich rybnících a koupalištích.
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2.3.2 Téma č. 2: Experimentování v expozicích s pracovním listem Voda – 2 hodiny
1. hodina
Pomůcky
pracovní list Voda, psací potřeby
Podrobně rozpracovaný obsah
Na oboustranném pracovním listě na vás čeká 8 úkolů, které byste měli splnit u exponátů v expozicích.
Exponáty musíte nejprve najít, protože se nacházejí na 4 různých místech:
1. Koryto řeky v expozici Vodní svět
•
•

Na stěně za vodním korytem je napsáno slovo voda v několika jazycích. Slovo voda je
jedním z nejpoužívanějších slov po celém světě. Dokážeš přiřadit alespoň některé
názvy ke správnému jazyku?
Ve vodní korytě jsou různé prvky – vodní vír, plavební komora a také vodní dělo. Před
tím, než jej vyzkoušíš, odhadni, jaký tvar bude mít vystřelená voda.

2. Interaktivní pískoviště v expozici Geo o planetě Zemi
•

Exponát Interaktivní pískoviště dokáže zobrazit proudění větru, lávu vytékající ze
sopky, ale také moře s pobřežní krajinou. Zvol si právě tuto možnost a zjisti, co
znamenají různé odstíny modré barvy v moři.

3. Exponáty v expozici Živly
•
•
•

Bublifuk je velmi oblíbená dětská hračka. Určitě jej také znáte. Můžete si vyzkoušet
vytvořit obří bublinu, do které se celí schováte. Nebo také vytvořit bublinu
z trojúhelníkového rámečku. Jsou bubliny vždy kulaté nebo mohou mít i jiný tvar?
Mlýnské kolo je příkladem využití energie tekoucí vody. Existují různé typy mlýnských
kol a na našem modelu je pouze jeden z nich.
Víry – tekutiny mohou tvořit víry, a to jak plynné, tak kapalné. Několik vodních vírů
můžeš prozkoumat na vlastní oči.

4. Voda ve Vědě v domě
•

Na chalupě možná máte suchý záchod bez splachování. Jinak jsme ale na splachovací
záchod tak zvyklí, že už o jeho funkci a tvaru moc nepřemýšlíme. Proč vlastně stojí
neustále na dně záchodu voda?
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2. hodina
Pomůcky
interaktivní exponáty
Podrobně rozpracovaný obsah
Po vyplnění pracovních listů máte možnost prozkoumat v expozici funkci dalších exponátů, které
demonstrují vlastnosti vody. Díky nim můžete prozkoumat další vlastnosti vody.
Jsou to například tyto:
•

Vodní fontána – vodní trysky, které se dají ovládat ukazují, jak se chová voda při kolmém
výstřiku. V přírodě lze takové jevy pozorovat u gejzírů.

•

Flash wall – interaktivní vodní stěna propojená s počítačem, který dokáže převést obrázek
namalovaný na dotykovou obrazovku do viditelné formy tvořené padajícími kapkami vody.

•

Plavební komora – možnost vyzkoušet si funkci plavební komory, díky níž překonávají lodě na
řekách výškové rozdíly na přehradách, případně na jezech.

•

Vodní kanál – proudění vody ve vodním kanále je určeno různými překážkami, které se dají
různě přestavět. Voda proudí rychleji, pokud má k dispozici pouze úzkou cestu a naopak
pomaleji, pokud jí umožníme průtok širokým korytem.

•

Příboj – mořský příboj je zajímavým jevem, kdy se vodní živel setkává s pevninou. V dlouhém
akváriu s výkyvným systémem je možné pozorovat cirkulaci vody, která naráží na břeh.

•

Karteziánek – tlak se ve vodě šíří všemi směry, protože voda je prakticky nestlačitelná.

•

Vodní turbíny – demonstrace různých typů vodních turbín – Kaplanovy, Francisovy a Peltonovy.
Každá z nich je vhodná pro různý vodní profil. Některé turbíny jsou nejúčinnější při velkém
průtoku vody, jiné potřebují spíše velké výškové převýšení dopadající vody. Liší se uspořádáním
rotoru i natočením vůči proudu vody.

•

Přečerpávací elektrárna – uskladnění elektrické energie je úkol, který ještě lidstvo nedokázalo
vyřešit. Jedním ze způsobů, jak v dnešní době řešíme přebytek elektrické energie v noci, je
výstavba přečerpávacích elektráren. Funkci přečerpávací elektrárny můžete prozkoumat na
interaktivním exponátu s horní a dolní nádrží a zobrazením výroby nebo spotřeby elektrické
energie.

•

Bublinová stěna – velká bublinová blána demonstruje vlastnosti povrchového napětí vody. Dá
se do ní foukat a pozorovat, jak se blána vlní a prohýbá.

Za hezkého počasí mimo zimní měsíce je k dispozici i venkovní vodní svět, kde se dají vyzkoušet různé
typy pump – klasická, kuličková, Archimédův šroub a další způsoby čerpání vody.
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2.3.3 Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
vypracované pracovní listy z laboratoří i z expozic
Podrobně rozpracovaný obsah
Po aktivitách v laboratoři a v expozicích s velkými interaktivními exponáty máte u sebe vyplněné
pracovní listy, do nichž jste zaznamenávali výsledky své práce.
•

Společně si projdeme pracovní listy z experimentování v laboratoři. Na jednotlivých
stanovištích jste měli přijít na různé vlastnosti vody. Všechny skupiny nemusí mít úplně stejné
výsledky, při provádění experimentů záleží na počátečních podmínkách a také na tom, jak je
experiment uspořádán. Některé pokusy vychází téměř vždy stejně, jiné se mohou i při
správném provedení lišit svými výsledky.

•

Společně si projdeme také pracovní listy z expozic. Sedíte po skupinkách, proto postupně
poprosíme zástupce z každé skupiny, aby nám představil odpověď na jednu z otázek. Jestli jste
někdo zvolil jinou odpověď, můžeme diskutovat, zda je jedna odpověď správná a druhá
nesprávná, nebo zda byla u dané otázky možnost více správných odpovědí.
Pokud vás napadají dotazy k jednotlivým úkolům z pracovních listů, teď je správný čas pro
jejich položení.

•

Máte-li dotazy k ostatním částem programu, ať už se odehrály ve škole nebo se uskutečnily
v laboratoři, nabízíme pro ně prostor právě teď a tady.

•

V rychlosti nám ukažte, jak se vám dnešní program líbil, pomocí tzv. semaforu:
Komu se program velmi líbil, zvedne ruku úplně nahoru.
Komu se program vůbec nelíbil, nechá ruku dole.
Ti, kteří nemají jasno, mohou napřáhnout ruku před sebe.
A ti, kteří jsou se svým názorem někde mezi, si vyberou polohu ruky, která vyjadřuje jejich
spokojenost/nespokojenost s programem.

•

Máme také prostor pro zhodnocení celého programu. Projděte si zpětně v hlavě všechny části
programu, které jste dnes absolvovali, a řekněte nám, co vám nejvíce utkvělo v paměti.
Protože aktivit bylo hodně, vyberte každý jednu a postupně projedeme kolečko přes celou
třídu. Pošleme vám putovní láhev s karteziánkem, kterou si budete předávat, a mluvit bude
pouze právě ta osoba, která drží láhev v ruce.
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2.4 Tematický blok č. 4: Elektrické a magnetické vlastnosti látek – 2. návštěva science
centra – 5 hodin
2.4.1 Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
1. hodina
Pomůcky
měřič elektrického náboje, chemický stojan se svorkou, skleněná a plastová tyč, kožešina
různé druhy materiálů na elektrostatické nabití – kus skla, plexiskla, hadr, filc, hadr z umělého vlákna,
igelit apod.
alespoň 2 tyčové magnety, magnetka, elektroskop
vzorky materiálů – plast, sklo, železo, měď, hliník, plochá baterie, vodiče s krokosvorkami, žárovka
Podrobně rozpracovaný obsah
V dnešním laboratorním bloku na vás čekají úkoly, při nichž se seznámíte se základními vlastnostmi
magnetů a některých kovů. Magnety určitě znáte a možná jste si někdy hráli i s nějakým elektrickým
obvodem. Pokud ne, tak dnes si někteří z vás poprvé vyzkoušíte rozsvítit žárovku.
Rozdělte se do trojic nebo jiných skupin tak, abyste obsadili 4 připravená stanoviště. Do skupiny
dostanete sadu pracovních listů, které budete společně vyplňovat. Na každém pracovním listu najdete
popis toho, co máte dělat. Nejprve si tedy vždy přečtěte zadání, a pak teprve začněte pracovat
s pomůckami. Společně si jednotlivá stanoviště představíme, abyste přibližně věděli, co všechno vás
čeká.
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První stanoviště je věnováno elektrování těles. To znáte z vlastní zkušenosti. Když si sundáváte svetr
přes hlavu nebo když sedíte na kancelářské židli v tričku z umělých vláken, nabijete se elektrostatickým
nábojem, a pak můžete dát někomu jinému elektrickou ránu. Doslova mezi vámi v tom případě
přeskočí jiskra. Elektrostatické nabíjení probíhá při tření dvou různých materiálů. Můžete si nyní
vyzkoušet různé kombinace materiálů a pomocí jednoduchého otočného zařízení vyzkoušet, jestli se
nabité materiály přitahují nebo odpuzují.
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Na dalším stanoviště opět prozkoumáte elektrostatické nabíjení, ale tentokrát k němu využijete
detektor náboje, který určí, zda je náboj zelektrovaného tělesa kladný nebo záporný. Po zelektrování
2 různých materiálů postupně na detektoru změřte oba materiály.
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Na tomto stanovišti prozkoumáte, jak se chovají 2 magnety, když je k sobě přiblížíte. Někoho možná
překvapí, že záleží na tom, kterým koncem se k sobě 2 magnety přiblíží.
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Nyní prozkoumáte, které materiály vedou a které naopak nevedou elektrický proud. Vyzkoušíte to
hned dvěma různými metodami.
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2. hodina
Pomůcky
vzorky materiálů – plast, sklo, železo, měď, hliník, ferrofluid, inteligentní plastelína, železné piliny
různé typy magnetů, kovové kancelářské sponky, železné hřebíky, hlinkový a měděný předmět
chemický kahan, kleště, izolační rukavice, Wimhurstova indukční elektřina
kousky alobalu, malé kousky papíru, prázdná plechovka od nápoje
Podrobně rozpracovaný obsah
Během druhé hodiny budete pokračovat v práci na stanovištích. Opět vás čekají 4 pracovní listy a k nim
úkoly, které postupně splníte. Pokud byste si s něčím nevěděli rady a nerozuměli jste instrukcím
z pracovního listu, realizátoři programu jsou vám k dispozici.
Na dalším stanovišti zjistíte, zda se různé materiály přitahují k magnetu nebo ne a zda je tato vlastnost
spojená se schopností vést elektrický proud.
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Některé látky se chovají jako magnety neustále, jiné pouze někdy. Prozkoumejte tento jev
pomocí železných hřebíků a chemického kahanu.
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Magnetismus nejsou jen vážné pokusy demonstrující vlastnosti magnetů. Magnety našly široké
využití v nejrůznějších dětských hračkách a školních demonstračních pomůckách. Pojďte je na
tomto stanovišti prozkoumat.
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Také elektřina nejsou jen samé měřáky, kabely a zapojování elektrických obvodů. Vyzkoušejte
si několik elektrických pokusů, které vás určitě pobaví, a přitom využívají jevy, které jste na
dřívějších stanovištích prozkoumali.
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2.4.2 Téma č. 2: Experimentování v expozicích s pracovním listem – 2 hodiny
1. hodina
Pomůcky
pracovní list Vlastnosti látek, psací potřeby
Podrobně rozpracovaný obsah
Na sedmi úkolech v pracovním listu Vlastnosti látek projdete téměř všemi expozicemi a vyzkoušíte si
exponáty, na kterých se seznámíte se známým i překvapivým chováním různých látek. Pracovat můžete
ve dvojicích i samostatně podle toho, jak se vám pracuje lépe.
A jaké úkoly na vás čekají?
•

U exponátu Raketa můžete zjistit, která látka ji pohání a pomáhá ji vystřelit raketu do velké
výšky.

•

Velmi zajímavá látka, která vypadá jako z jiného světa, se nazývá ferrofluid. Její chování je
ovlivněno přítomností magnetického pole, takže můžete prozkoumat, jaké tvary dokáže
ferrofluid vytvořit.

•

Chování teplého vzduchu či teplé vody v okolí studenější masy vody nebo vzduchu lze
demonstrovat poměrně jednoduše. Stačí ponořit tepelný zdroj hlouběji pod hladinu vody
a následně pozorovat díky stínítku, co se se zahřátou vodou děje.

•

N2které hry a hračky jsou založeny na vodivém propojení dvou míst obvodu. Někdy je potřeba
najít správné propojení, jindy je naopak nutné se mu vyhnout. Přijdete na to, co je principem
hry Prostrč bez dotyku?

•

Pocitová teplota je naše vnímání velmi důležitým údajem. Dokonce se jí někdy necháme zmást.
Když máme doma na podlaze dlažbu nebo linoleum, znamená to, že každý povrch má jinou
teplotu? Porovnejte různé druhy materiálů z pohledu teploty a možná budete překvapeni
výsledkem.

•

Plazma je zvláštní skupenství hmoty, které se vyznačuje překvapivými vlastnostmi. Zkuste se
dotknout plazmakooule nebo plazmadisku a pozorujte, jestli nějak ovlivníte elektrické výboje
uvnitř těchto objektů.

•

Každý zná z domova žehličku. Asi víte, že na ní můžete nastavit různé teploty podle toho, zda
chcete žehlit jemnou nebo silnější látku. Ale přemýšleli jste někdy nad tím, jak v žehličce
funguje regulace teploty? Exponát Bimetalová kytka by vám mohl napovědět.
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•
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2. hodina
Pomůcky
interaktivní exponáty
Podrobně rozpracovaný obsah
Po splnění úkolů z pracovního listu máte možnost samostatně nebo ve skupinách prozkoumat další
exponáty v různých expozicích.
Např. tyto:
•

UV záření – v létě je důležité chránit kůži před poškozením UV zářením ze Slunce. Jak ale
poznat, že sluneční paprsky dnes obsahují více UV složky? Pomoci vám může například
speciální textilie, která při dopadu UV záření změní barvu.

•

Písek je materiál, který je sypký, ale po zvlhčení se z něj dají vytvářet pevné stavby. Jeho
vlastnosti můžeš prozkoumat hned v několika exponátech.

•

Jak vznikají krápníky? Základem je vápenec a voda. A pak už stačí jen několik století
vzájemného působení.

•

Různé druhy hornin se vyznačují nejen různým vzhledem, ale také různými mechanickými
a chemickými vlastnostmi.

•

Do rakety s astronauty není možné naložit stovky kilogramů čerstvého jídla, protože každý
kilogram, který je potřeba vynést na oběžnou dráhu, znamená palivo navíc. Proto se jídlo pro
astronauty co nejvíce vysušuje, aby bylo co nejlehčí a také aby dlouho vydrželo. Ukázky
kosmické stravy jsou součástí expozice Kosmo.

•

Některé materiály mají takzvanou světelnou paměť, a když je osvítíte, zůstane na nich světelná
stopa. Na takové materiály můžete obtisknout svůj stín nebo naopak jasným světlem nakreslit
jakýkoliv vzkaz.

•

Biomasa – přírodní materiál, který lze využít pro energetiku, je velmi rozmanitý. Můžete
prozkoumat jeho různé podoby i s jejich vlastnostmi.
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2.4.3 Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 2. návštěvy science centra – 1 hodina
1. hodina
Na konci 2. návštěvy science centra dostanete prostor pro vyhodnocení činností, na kterých jste
pracovali, a také se budete moci vyjádřit k celému vzdělávacímu programu.
Pomůcky
vypracované pracovní listy z laboratoří i expozic, evaluační dotazníky
Podrobně rozpracovaný obsah
•

Máte před sebou vyplněné pracovní listy Vlastnosti látek. Ve skupině si se svými sousedy
porovnejte své odpovědi. Pokud se u některé otázky neshodnete, můžeme o ní diskutovat
v celé skupině. Některé otázky a úkoly byly jednoduché a jasné, jiné byly trochu náročnější,
takže prostor pro diskuzi určitě využijete.

•

Pokud vás napadají další dotazy k jednotlivým úkolům z pracovních listů v laboratoři, nyní se
na ně můžete zeptat.

•

Máte-li dotazy k ostatním částem programu, ať už se odehrály ve škole nebo se uskutečnily
v laboratoři, nabízíme pro ně prostor právě teď a tady.

•

Na zadní straně tabule máme nakreslenou řadu 5 smajlíků od nejvíce spokojeného po
zamračeného. Každý z vás může v průběhu závěrečné hodiny udělat čárku u smajlíka, který
vyjadřuje vaši spokojenost s dnešním programem. Na konci tabuli otočíme a uvidíte, jak jste
dnes program hodnotili.

•

Která část dnešního programu pro vás byla nejzajímavější nebo překvapivá? Projděte si zpětně
v hlavě všechny části programu, které jste dnes absolvovali, a řekněte nám, co vás nejvíc
zaujalo. Aktivit bylo hodně, proto vyberte každý jednu.

•

Prosíme vás také o vyplnění evaluačního dotazníku, který nám, realizátorům programu,
nabídne možnost zhodnotit a také do budoucna vylepšit program, který jste právě absolvovali.

•

Pokud vás experimentování s vodou a základy elektřiny a magnetismu zaujalo, tak se doma
můžete podívat na video s několika náměty na praktické činnosti a sami si je vyzkoušet:
https://youtu.be/9qfq7WbHGuk
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3 Metodická část
Cíl programu
Cílem programu je seznámit žáky s teorií i praktickými činnostmi, které se týkají vlastností vody
a základních elektrických a magnetických vlastností látek. Žáci by měli porozumět základním pojmům
z této oblasti a měli by být schopni samostatně provést základní kvantifikační pokusy. Témata voda
a základy elektřiny a magnetismu jsou součástí RVP, ovšem při výuce ve školách nejsou většinou
vhodné podmínky pro praktické činnosti, při nichž si žáci vyzkouší teoretické znalosti v praxi. Díky
absolvování programu získají žáci komplexní zkušenost s praktickými činnostmi v laboratoři.
Nezbytná teorie
Základní teorie potřebná k provedení vzdělávacího programu je součástí např. učebnice přírodovědy
pro 5. ročník Člověk a technika (BRADÁČ, Petr a Miroslav KOLÁŘ. Člověk a technika 5: člověk a jeho
svět. Vyd. 2. Všeň: Alter, 2011. ISBN 9788072452156), učebnice Putování po České republice
(CHALUPA, Petr. Putování po České republice: místo, kde žijeme – vlastivěda: člověk a jeho svět: [pro
2. období 1. stupně]. Vyd. 3., upr. Všeň: Alter, 2010. ISBN 9788072451661) nebo učebnice
Přírodověda 4 (ANDRÝSKOVÁ, Lenka a Thea VIEWEGHOVÁ. Přírodověda 4: pro 4. ročník. Druhé
upravené vydání. Brno: Nová škola – Duha, [2019]. Čtení s porozuměním. ISBN 9788088285212).
Doplnění některých teoretických pasáží, které by mohly usnadnit dalším realizátorům pochopení
některých jevů, je součástí metodiky pro jednotlivé bloky vzdělávacího programu.
Vstupní předpoklady pro program
Program je určen žákům 4. nebo 5. tříd, kteří téma voda a základy elektřiny a magnetismu probírají
během školní výuky.
Pro provedení programů je potřeba mít k dispozici materiální vybavení základními laboratorními
pomůckami pro pokusy s vodou a vybavením pro pokusy demonstrující základní elektrické
a magnetické vlastnosti látek. Jsou to zejména různé druhy magnetů, vzorky kovů, plastové a skleněné
tyče, měřák elektrického náboje a vhodná je také Wimhurstova indukční elektřina.
Programy se odehrávají uvnitř budovy, takže jsou nezávislé na počasí.
Realizátory programu ve školní části by měli být učitelé prvního stupně základní školy, kteří mají
základní znalosti potřebné k provedení žáků programem. V rámci neformálního vzdělávání by
realizátorem programu měl být člověk, kterému je blízká technika, má zkušenosti s prací se žáky
prvního stupně základní školy, a kromě teorie je schopen také připravit a při programu obsloužit
praktická stanoviště s pomůckami.
Přínos neformálního vzdělávání
Propojení aktivit ve škole a v science centru umožní učitelům doplnit teoretickou výuku praktickými
činnostmi, které jsou ve škole z velké části nerealizovatelné.
Díky připraveným laboratorním stanovištím s možností práce se zkumavkami, odměrnými válci
a dalším vybavením získají žáci vlastní pozitivní zkušenost, která podpoří jejich motivaci pro další
zkoumání světa kolem nás pomocí exaktních postupů, přesného měření a kvalifikovaných odhadů.
Pokud mají žáci možnost samostatně pracovat s laboratorním vybavením, získávají pozitivní vztah
k vědeckým metodám zkoumání přírodních zákonitostí.
Na velkých exponátech jsou pak demonstrovány další vlastnosti vody i jiných materiálů, a žáci tak mají
možnost propojit své teoretické znalosti s praktickým využitím v běžném životě.
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Rozvíjené kompetence včetně konkrétního způsobu jejich rozvíjení
V rámci programu žáci rozvíjí následující kompetence: Komunikace v mateřském jazyce, Matematická
schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, Schopnost učit se.
Při všech tematických blocích je žákům nabídnuta skupinová práce, při které musí vzájemně
komunikovat, diskutovat a sdílet své nápady a postupy. Během všech částí programu jsou žákům
předkládány texty různé délky a náročnosti, které musí být schopni přečíst s porozuměním a následně
dle instrukcí pracovat.
Při blocích v science centru se během laboratorních aktivit seznámí žáci s několika metodami měření
různých veličin, které si sami aktivně vyzkouší a musí je úspěšně zvládnout, aby byli schopni splnit
zadané úkoly. Důležitou součástí všech laboratorních stanovišť je porozumění zadanému úkolu, jeho
přesné provedení podle instrukcí v daném pořadí a ovládnutí potřebných pomůcek pro bádání.
V laboratorních blocích se žáci setkají se základy práce s laboratorním nádobím (zkumavky, odměrné
válce, Petriho misky atd.), naučí se odměřovat přesné množství kapalin, jejich vzájemné míchání i další
postupy. Naučí se také měřit elektrický náboj včetně jeho polarity a seznámí se s bezpečným vyráběním
vysokého napětí na Wimhurstově indukční elektřině.
Při všech činnostech během programu je posilována kompetence schopnosti učit se. Žákům jsou
předkládány různé typy úloh, které by měly posílit jejich schopnost učení v budoucím životě. Vzhledem
ke změně prostředí mimo klasickou výuku ve škole jsou žáci lépe motivováni k samostatnému
objevování nových postupů a posilování svých znalostí.
Vhodné modifikace programu i s ohledem na účastníky se SVP
Žáci s SVP většinou potřebují individuální tempo při aktivitách během vzdělávacího programu. Pokud
víme, že žák s SVP se zúčastní programu, je vhodná konzultace s vyučujícím, který dítě zná. Předem se
s učitelem může domluvit, v čem by mohl nastat problém a jak mu předejít. V případě, že má dítě s SVP
přiděleného asistenta, je žádoucí seznámit předem asistenta s obsahem programu, aby jím mohl
provést dítě s SVP tak, aby dítě bylo schopno zúčastnit se co největší části aktivit společně se zbytkem
třídy.
Několik nápadů na další pokusy s vodou i magnetismem a elektřinou je natočeno a okomentováno na
následujícím videu:
https://youtu.be/9qfq7WbHGuk
Tyto pokusy mohou žáci samostatně vyzkoušet doma nebo se mohou stát součástí formální výuky ve
škole.
Možné komplikace a problémy, řešení nestandardních situaci
Vzhledem k sestavení programu z části, která se odehrává ve škole, a z části probíhající v science
centru, může realizaci programu ohrozit personální situace v obou institucích (nemoc učitele nebo
realizátorů programu) nebo také neplánované události jako uzavření škol, karanténa apod. Při těchto
nenadálých podmínkách je nutné program odložit na jiný termín.
Mohou nastat ale i méně kritické situace, např. může během experimentování dojít ke zničení
některých pomůcek, takže již nejsou k dispozici pro další skupiny. Pro tyto případy je dobré mít vždy
rezervní vybavení, případně alternativní stanoviště, které poslouží jako náhrada.
Vhodná literatura, odkazy apod.
Informace o základních vlastnostech vody jsou součástí řady učebnic přírodovědy pro 4. nebo 5. třídu.
Při sestavování vlastního ŠVP zařazují některé školy tuto tematiku do závěrečných 2 ročníků 1. stupně
dle svých potřeb a v návaznosti na další témata.
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Seznámení se základními vlastnostmi magnetů a elektrických prvků jsou na většině škol zařazeny do
5. ročníku, ale opět je možné, že se s touto oblastí setkají žáci ve škole jindy podle konkrétního ŠVP.
Vhodné zdroje se základními informacemi o vlastnostech látek jsou například tyto:
Publikace o vodě:
•

Zázrak jménem voda – přehledná kniha psaná pro dětského čtenáře s názornými ilustracemi,
DUŠEK, Jiří a Petr KOSTKA. Zázrak jménem voda. Ilustroval Michaela ŠTĚPÁNOVÁ. V Praze:
Fragment, 2020. ISBN 9788025349397.

•

Svět vody – naučné karty vhodné jako zdroj informací. STRAŠILOVÁ, Gabriela. Svět vody.
Ilustroval Markéta SEDLÁKOVÁ. Prostějov: Computer Media, [2016]. Naučné karty. ISBN
9788074022654.

•

Voda v České republice – odbornější kniha pro dospělé s faktografickým přehledem o vodě,
vodním prostředí a vodním hospodářství v České republice, BLAŽEK, Vladimír, NĚMEC, Jan
a Josef HLADNÝ, ed. Voda v České republice. Praha: Pro Ministerstvo zemědělství vydal Consult,
2006. ISBN 8090348211.

Elektronické zdroje:

•

Video o vodě na vzdělávacím portále České televize, délka 2:35, Voda a její vlastnosti - ČT edu
- Česká televize. Vzdělávací videa pro školu i zábavné učení doma - ČT edu - Česká televize
[online]. Copyright © [cit. 29.04.2021]. Dostupné z: https://edu.ceskatelevize.cz/video/8007voda-a-jeji-vlastnosti

•

Video o koloběhu vody na planetě Zemi na vzdělávacím webu České televize o délce 4:52.
Koloběh vody - ČT edu - Česká televize. Vzdělávací videa pro školu i zábavné učení doma - ČT
edu - Česká televize [online]. Copyright © [cit. 29.04.2021]. Dostupné z:
https://edu.ceskatelevize.cz/video/250-kolobeh-vody

•

Propojení výuky angličtiny, hudební výuky a přírodovědy nabízí anglicky nazpívaná písnička
o koloběhu vody v přírodě. Žáci jsou většinou z písniček nadšení a skupina Hopscotch
prezentuje ve svých hudebních dílech přesné vědecké údaje, takže kromě hudebního zážitku
nabízí také poučení. The Water Cycle Song - YouTube. YouTube [online]. Copyright © 2021
Google LLC [cit. 29.04.2021]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=gBbFxl6Oy94
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3.1 Metodický blok č. 1: Voda – výuka ve škole
Součástí prvního bloku vzdělávacího programu je 6 vyučovacích hodin ve škole, během nichž by se měli
žáci seznámit se základními vlastnostmi vody, s koloběhem vody v přírodě a také se základními
vlastnostmi magnetů. Téma voda je pro žáky většinou zábavné, protože se s vodou setkávají běžně,
znají také její slanou podobu, protože většina z nich už byla u moře. Je vhodné připravit žákům takové
aktivity, aby o vodě začali přemýšlet i z jiných úhlů než při běžném řešení pitného režimu či zásad
chování u vody.

3.1.1 Téma č. 1: Vlastnosti vody – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže popsat význam vody pro život na Zemi.
Žák zná rozdíly mezi slanou a sladkou vodou.
Žák dokáže pracovat ve skupině a následně prezentovat společný názor.

Rozvoj kompetencí
Při diskuzi o vlastnostech slané a sladké vody a při prezentaci svých závěrů rozvíjejí žáci kompetenci
v komunikaci.
Při hledání odpovědí na otázky týkající se vody rozvíjejí žáci svou kompetenci k řešení problémů.

Metody
výklad, diskuze, skupinová práce

Forma a bližší popis realizace
15 minut: Brainstorming a tvorba jednoduché myšlenkové mapy o vodě.
15 minut: Skupinová práce o slané a sladké vodě s následnou prezentací druhé skupině.
10 minut: Vícesměrka a diskuze o přeměně sladké vody na slanou. Informace o mořských živočiších.
5 minut: Shrnutí průběhu hodiny a sebehodnocení.

S novým tématem je vhodné dát prostor žákům, aby sami shromáždili co nejvíce informací, které již
znají. Osvědčená je metoda brainstormingu, kdy se bez komentářů a hodnocení sbírají všechny nápady
a myšlenky. Na brainstorming může navázat tvorba myšlenkové mapy, která pomůže u komplexních
témat setřídit nápady a určit, čemu se se žáky budeme věnovat. Myšlenková mapa má největší význam,
pokud se s ní pracuje dlouhodobě, je možné ji průběžně doplňovat a vracet s k ní.
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Myšlenková mapa může být společná pro celou skupinu a budou na ní pracovat všichni společně.
U některých témat je vhodná i individuální myšlenková mapa, která reflektuje znalosti a také zájem
jednotlivce. Myšlenková mapa může být i výtvarným dílem. Pokud s ní žáci dlouhodobě pracují, získá
různé barvy, zvýraznění důležitějších pojmů a podtémat, je v ní prostor pro grafické znázornění
souvislostí i návazností. Na prvním stupni je vhodnější naučit žáky pracovat s myšlenkovými mapami
ve fyzické podobě, starší žáci mohou následně postupně přejít i elektronickým verzím myšlenkových
map, které si mohou virtuálně sdílet, pracovat na nich i vzdáleně a sledovat jejich vývoj pomocí
archivace průběžných verzí. Existuje řada aplikací, díky nimž lze vytvořit elektronické myšlenkové
mapy, řada z nich je zaměřená na myšlenkové mapy ve vzdělávání. Je potřeba vyzkoušet, která aplikace
vyhovuje nejlépe konkrétním potřebám skupiny nebo jednotlivce. Nevýhodou je, že většina aplikací
nabízí v bezplatné verzi pouze omezený počet vytvořených myšlenkových map.
Příklady aplikací na tvorbu myšlenkových map:
https://www.mindmup.com/ - jednoduché a intuitivní vytváření myšlenkových map s anglickými
instrukcemi
https://www.mindomo.com/ - další jednoduchý nástroj na tvorbu i komplikovaných myšlenkových
map

Po skončení sběru základních informací o vodě čeká na žáky rozdělení do dvou skupin a práce na
tématech slaná voda a sladká voda. Výsledkem bude zápis na velký formát papíru. Pokud je ve třídě
hodně žáků, mohou i v rámci skupin pracovat např. po čtveřicích a následně pak své závěry spojit
dohromady. Před prezentací závěrů, ke kterým došli, by si žáci měli zvolit mluvčí nebo mluvčího,
případně i více mluvčích, kteří budou druhé skupině prezentovat výsledek zadaného tématu.
Když mají žáci odprezentovány informace o slané a sladké vodě, lze s nimi diskutovat o změně slané
vody na sladkou a opačně. Žáci bez problémů přijdou na výrobu slané vody jejím osolením. Ovšem
tvorba sladké vody ze slané je pro ně většinou velkou neznámou. Učitel jim tedy může říct, že se voda
může nechat odpařit, následně je potřeba ji znovu nechat zkapalnět, a ještě upravit tak, aby byla pitná.
Doplňovačka je pro žáky hravou aktivitou, kterou ocení jako oddychovou aktivitu. Někteří žáci rádi
výtvarně tvoří, proto je vhodné nabídnout jim možnost vyjádřit se i tímto způsobem a dát jim prostor
pro nakreslení některých mořských živočichů.
Na konce hodiny zařadíme reflektivní aktivity. Pro žáky a učitele je pak díky nim jasné, jak hodinu žáci
vnímali, s čím byli spokojení, co by pro příště změnili a také, která část hodiny se jim nejvíce líbila.
Je možné využít různé metody – hodnocení pomocí smajlíků nakreslených do pracovního listu, různé
škály nebo jen slovní hodnocení, pokud je na něj časový prostor.
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3.1.2 Téma č. 2: Koloběh vody – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák zvládne popsat koloběh vody v přírodě.
Žák dokáže vyjmenovat různé druhy vody.
Žák dokáže pojmenovat vodu v různých skupenstvích.
Rozvoj kompetencí
Při hledání informací o různých druzích vod rozvíjí žák svou kompetenci k učení.
Při spolupráci ve skupině rozvíjí žák kompetenci v komunikaci.
Metody
výklad, diskuze, skupinová práce
Forma a bližší popis realizace
10 minut: Žáci na základě obrázku koloběhu vody popisují jeho jednotlivé části.
10 minut: Diskuze o jednotlivých částech koloběhu vody.
10 minut: Pracovní list a úkoly na skupenství vody a různé druhy vody.
10 minut: Vyplňování doplňovačky a kreslení vodníka.
5 minut: Shrnutí hodiny a reflexe práce.
Žáci dostanou pracovní list s evokačním obrázkem koloběhu vody, který se samostatně pokusí popsat,
a následně společně diskutují o tom, co všechno je součástí vodního koloběhu. Většinou již koloběh
vody v přírodě znají, a sami tak většinu informací dají dohromady. Žáci přijdou rychle na to, že každý
obrázek vodního koloběhu je pouze zjednodušeným schématem, protože ve skutečnosti je v přírodě
koloběh vody složitější a má různé podcykly.
Na koloběhu vody lze ukázat, že je důležité, aby co nejvíce vody zůstávalo v naší krajině. Toto téma je
nyní velmi aktuální a dá se s dětmi diskutovat o vzniku tůní, o nádržích na dešťovou vodu, o budování
nových přehrad a dalších opatřeních, která může udělat buď jednotlivec nebo naopak státní správa.
V průběhu roku se voda vyskytuje v naší přírodě jak v kapalné, tak v pevné podobě. Proto je vhodné,
aby žáci dokázali pojmenovat správně různá skupenství vody a věděli, že led i vodní pára jsou pouze
jinou formou vody.
Aktivita o různých druzích vody se dá zvládnout za 5-10 minut, pokud žáci do pracovního listu
zaznamenají základní informace. Pokud je k dispozici více času, mohou se žáci rozdělit na 4 skupiny
a samostatně informace vyhledat a zpracovat. Využít k tomu mohou učebnice, naučnou literaturu
nebo internet, pokud je k němu v učebně přístup. Po získání informací a jejich ucelení může následovat
prezentace zjištěných faktů ostatním skupinám, aby celá třída získala propojené informace.
Závěr hodiny může patřit odpočinkové aktivitě při vyplňování doplňovačky a reflektivním technikám.
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3.1.3. Téma č. 3: Vodstvo České republiky – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže rozlišit pojmy řeka, rybník, přehrada, jezero.
Žák dokáže vyhledat největší české řeky, rybníky a přehrady.
Žák dokáže prezentovat získané informace ostatním.
Rozvoj kompetencí
Při hledání informací o vodstvu České republiky rozvíjí žák svou kompetenci k učení.
Při práci ve skupině a při prezentaci získaných informací posiluje žák svou komunikační kompetenci.
Metody
výklad, diskuze, skupinová práce, kritické posouzení nalezených informací
Forma a bližší popis realizace
10 minut: úvodní teoretické informace, rozdělení do skupin
15 minut: práce ve skupinách, vyhledávání informací a jejich třídění
15 minut: prezentace každého ze 3 témat ostatním skupinám
5 minut: shrnutí hodiny a reflexe všech činností
Vodstvo ČR je zdánlivě faktografické téma, ale díky rozdělení žáků do skupin, z nichž každá vyhledává
a třídí informace o jednom z témat, může být i toto téma pro žáky zajímavé. Je důležité, aby se
průběžně při výuce setkávali s možnostmi samostatného vyhledání a utřídění informací. Jako zdroj
informací mohou sloužit různé encyklopedie, učebnice a další literatura. Další možností jsou webové
stránky, ale u nich je velmi důležité, aby si žáci osvojili zvyk kritického posouzení zdrojů a autorů
obsahu.
Žáci kromě základních informací o řekách, rybnících a přehradách mohou vyhledat také nejrůznější
zajímavosti, historická data či technické údaje. Mohou se také podívat na to, jak rozmístění řek na
území České republiky ovlivnilo osídlení a vznik měst nebo také druh průmyslu, který se v různých
oblastech nachází.
Prezentace nalezených informací je nedílnou součástí práce žáků. Je dobré, pokud si prezentaci před
ostatními vyzkouší i jiní členové skupin než v minulých hodinách. Postupně by tak měl každý žák odhalit
své silnější a slabší stránky a vědomě zkoušet v bezpečném prostředí školy a známých tváří posouvat
své hranice.
V úplném závěru hodiny by měl zbýt alespoň krátký čas pro sdílení dnešní atmosféry, zjištění, zda se
všem pracovalo dobře a zda by příště něco změnili.
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3.2 Metodický blok č. 2: Elektrické a magnetické vlastnosti látek – výuka ve škole
3.2.1 Téma č. 1: Elektřina – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže rozlišit vodiče a izolanty.
Žák dokáže sestavit elektrický obvod z ploché baterie, žárovky a vodičů.
Rozvoj kompetencí
Při sestavování funkčního obvodu rozvíjí žák své matematické schopnosti a základní schopnosti
v oblasti vědy a technologií.
Při získávání nových znalostí a dovedností rozvíjí žák svou schopnost učit se.

Metody
výklad, diskuze, skupinová práce na pracovních listech, praktické činnosti

Forma a bližší popis realizace
10 minut: Úvodní povídání o elektrických vlastnostech látek.
15 minut: Praktické hledání vodičů a nevodičů.
10 minut: Hledání tajenky a diskuze o blescích a bezpečném chování při bouřce.
5 minut: Další zásady bezpečného zacházení s elektrickým proudem.
5 minut: shrnutí hodiny a reflexe aktivit

Na začátku hodiny je vhodné připomenout žákům, že některé elektrické vlastnosti látek už znají. Určitě
jim někdy vstávaly vlasy na hlavě, pokud si přes hlavu sundávali svetr nebo mikinu. Také znají hrátky
s nafukovacími balonky, které třením o vlasy také získávají elektrostatický náboj.
Rozdělení mlátek na vodiče a nevodiče žáky také nepřekvapí, ale samostatné zkoušení bude pro většinu
z nich prvním setkáním s elektrickým obvodem, který si sami sestaví. Je proto důležité, aby všichni
věděli, co je plochá baterie, jak se používají krokosvorky na vodičích a jak do obvodu zařadit nějaké
další předměty z různých materiálů. Je vhodné mít připraveny základní vzorky, ale pak už nechat na
žácích, jaké předměty do testovacího obvodu zařadí. Je vhodné, aby se žáci naučili zapisovat výsledky
svého experimentování.
Po ukončení experimentování vyluští žáci tajenku a díky ní bude prostor na debatu o blescích
a bezpečném chování při bouřce.
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Informační text o blescích:
Určitě jste si již někdy všimli blesku. Uvědomili jste si, že jde vlastně o projev elektřiny v každodenním
životě? Blesk je elektrický výboj, který vzniká mezi dvěma tělesy, která mají rozdílné náboje. Mezi
kladně a záporně nabitým tělesem (mohou to být 2 mraky, ale také mrak a třeba špička kostela) někdy
přeskočí obrovská jiskra, kterou pozorujeme jako blesk. Blesky mohou být velmi silný a taktéž
nebezpečné. Vznikají zejména při bouřkách především v letních horkých dnech!
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3.2.2 Téma č. 5: Magnetismus – 1 hodina
1. hodina

Cíl hodiny
Žák dokáže pomocí magnetu rozdělit předměty na magnetické a nemagnetické.
Žák dokáže použít kompas a ví, kam ukazuje jeho střelka.
Rozvoj kompetencí
Žák rozvíjí při získávání nových informací svou schopnost učit se.
Při skupinové práci rozvíjí žák svou schopnost komunikovat.
Metody
Experimentování, skupinová práce
Forma a bližší popis realizace
10 minut: Úvod a hledání základních vlastností magnetů.
15 minut: Třídění předmětů z různých materiálů podle toho, zda je magnet přitahuje, nebo ne.
15 minut: Kompas a jeho funkce, Země jako velký magnet.
5 minut: Shrnutí a závěr.
Při experimentování s magnety e vhodné poučit žáky o křehkosti magnetů, aby s nimi zacházeli opatrně
a nedocházelo k úbytku materiálu k experimentování. Běžné pokusy lze provádět s tabulovými
magnety, ale je vhodné mít k dispozici i tyčový nebo podkovový magnet. Existují také jiné druhy
magnetů, běžně dostupné jsou dnes neodymové magnety. Ty jsou ale na krátkou vzdálenost velmi
silné a nejsou vhodné pro experimentování ve třídě. Navíc jsou ještě křehčí než feritové tabulové
magnety, takže je jednoduché je i neúmyslně poškodit.
Pro třídění materiálu na magnetické a nemagnetické je vhodné mít připravenou nádobu s řadou
předmětů, a pak 2 prázdné nádoby, do nichž žáci postupně vkládají předměty, které již otestovali.
Pro demonstraci existence magnetického pole Země není zapotřebí mít k dispozici klasický kompas.
Jeho funkci nahradí i obyčejná magnetka na jehle, která se také v magnetickém poli Země stáčí.
Pokud dostanou žáci předem informaci, mohou si do výuky přinést z domova magnetické hračky –
existují různé magnetické stavebnice, divadla, autíčka na magnetický pohon. Na těchto hračkách se
dají demonstrovat vlastnosti magnetů poutavou formou.
V něžném životě se využívají magnety hlavně v elektrárnách při výrobě elektrické energie. Ale existují
také magnetické brzdy a spojky, magnetické míchátko a další zařízení, která využívají toho, že
magnetické pole působí i na dálku bez potřeby přímého kontaktu.
Pro žáky je magnet předmět, který je fascinuje a rádi ej prozkoumávají.
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3.2.3 Téma č. 6: Jednoduché experimenty – 1 hodina
1. hodina

Cíl hodiny
Žák dokáže dle instrukcí provést experiment.
Žák dokáže popsat průběh experimentu a jeho výsledek.
Rozvoj kompetencí
Žák rozvíjí při provádění experimentů svou schopnost učit se.
Při skupinové práci rozvíjí žák svou schopnost komunikovat.
Metody
Experimentování, skupinová práce
Forma a bližší popis realizace
10 minut: úvod do experimentování, ukázka všech pomůcek a připravených experimentů
20 minut: samostatné experimentování
5 minut: úklid po experimentování
10 minut: shrnutí hodiny a reflexe aktivit
Jednoduché experimentování s magnety a statickou elektřinou nevyžaduje žádné složité pomůcky.
Stačí plastová pravítka, nafukovací balonky, kousky papírových kapesníků nebo nastříhaný alobal.
Využití najde také bublifuk a drobné kovové předměty.
Pro pokusy se statickou elektřinou je nutná nízká vlhkost vzduchu. Pokud venku prší nebo je krátce po
dešti, do experimentování nemá cenu se pouštět. Vlhký vzduch odvede elektrický náboj, takže
předměty nezůstanou nabité a velmi rychle se vybijí.
V popisu hodiny jsou návody na základní experimenty, ale žáci mohou vymýšlet i další vlastní varianty,
kdy vyzkouší vzájemné ovlivňování nabitých těles, jejich silové působení na další předměty apod.
U magnetických závodů nemusí závodit na prázdné desce stolu, ale mohou si připravit závodiště na
papíře, aby měli jasně definovanou dráhu a lépe porovnávali výsledek závodu.
Při experimentování se většinou najdou skupiny, které baví všechny pokusy a chtějí si vše vyzkoušet,
ale některé jedince je nutné více motivovat, aby nezůstali pasivní. Proto je vhodné mít připravené
některé aktivity navíc nebo mít k dispozici knižní zdroje, aby mohli případně zvídaví jedinci najít další
inspiraci a informace.
Při experimentování s papírovými kapesníky, balónky a brčky vznikne většinou ve třídě nepořádek,
který je potřeba před koncem hodiny uklidit.
Reflexe po experimentální hodině vychází téměř vždy stejně. Všichni žáci jsou nadšení a nejraději by
experimentovali každou hodinu.
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3.3 Metodický blok č. 3: Vlastnosti vody – 1. návštěva science centra – 5 hodin
Na teoretickou výuku ve škole navazují praktické činnosti v science centru, které se odehrávají
v laboratoři a v expozicích s využitím velkých interaktivních samoobslužných exponátů. Na nich mohou
žáci prozkoumat některé vlastnosti vody a mohou si vyzkoušet také další aktivity.
Při práci v laboratoři i v expozicích jsou žáci rozděleni na poloviny. Každá polovina se věnuje buď
laboratorní práci, nebo experimentuje v expozici a následně se skupiny vymění. Rozdělení probíhá
proto, aby byla žákům umožněna intenzivní práce v malých skupinkách (2-3 žáci). Menší počet žáků
také usnadňuje realizátorovi programu vedení všech aktivit a dává mu možnost lépe reagovat na
dotazy a nejasnosti na jednotlivých stanovištích.
V expozici je možno poskytnout žákům větší volnost. Připravené pracovní listy je nasměrují k několika
vybraným exponátům, na nichž si vyzkouší konkrétní aktivitu a zapíšou si do pracovního listu svou
odpověď. Exponátů jsou ovšem desítky, a tak mají žáci možnost dále pokračovat v objevování
zákonitostí světa kolem nás. Je už na nich, zda pracují samostatně nebo skupinově. Někomu vyhovuje
společná práce, jiný se raději zahloubá do doplňujících rozšiřujících informací.
Na poslední hodinu návštěvy science centra se třída opět spojí a v učebně nebo v jiném klidném
prostoru proběhne společné vyhodnocení všech pracovních listů a také hodnocení celodenního
programu. Žáci mají možnost sdělit si navzájem své zážitky a dojmy, většinou vznikne diskuze
o některých tématech, na něž při práci v laboratoři nebo v expozicích narazili.
Propojení formální a neformální výuky
Při části programu, která se odehrává mimo školní třídu v prostorách science centra, mají žáci možnost
pracovat v menších skupinkách a také delší dobu v kuse v porovnání s běžnou výukou ve škole. Učitel
a také další realizátoři programu mají možnost věnovat se žákům individuálně, protože pracují vždy
pouze s polovinou třídy. Odpadá také stres ze 45minutových bloků, protože jsou připraveny 2 bloky
dlouhé 90 minut, na které navazuje hodina věnovaná reflexi prováděných činností a možnosti diskuze
o tématech a úkolech, které žáky zaujaly.
Ne všechny činnosti jsou řízené a žáci tak dostávají prostor pro svou vlastní iniciativu a mají možnost
projevit své individuální zájmy.
Při závěrečné reflexi a shrnutí se většinou podaří nastavit atmosféru tak, aby žáci rozebírali nejen
informace, se kterými se během vzdělávacího programu setkali, ale také své prožitky. Ve společné
diskuzi se daří řešit, zda žákům více vyhovovaly řízené činnosti nebo volná činnost, zda pro ně byla
přínosnější samostatná práce nebo práce ve skupině. Jsou také schopni zhodnotit, která část aktivit
pro ně byla nejpodnětnější a která naopak nejméně přínosná.
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3.3.1 Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák experimentálně porovná hustoty tří různých kapalin. Upevní si při tom poznatek, že méně hustá
tekutina v hustší tekutině stoupá nahoru a naopak.
Žák objeví nečekané chování povrchové vrstvy kapaliny (povrchové jevy).
Žák vyzkouší měření tvrdosti kapaliny pomocí indikátorových papírků.

Rozvoj kompetencí
Při práci na připravených stanovištích s pomůckami rozvíjí žák svou matematickou schopnost a základní
schopnosti v oblasti vědy a technologií.
Při práci s pracovními listy a při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při aktivitách s novými pomůckami a podle nových postupů rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, praktické činnosti, experimentování, heuristické zkoumání
Forma a bližší popis realizace
Hodina probíhá formou samostatného experimentování a měření. Žáci mají k dispozici 6 pracovišť
s ucelenými sadami pomůcek, takže mohou pracovat ve dvojicích, maximálně ve trojicích. Během první
hodiny stihnou většinou projít 3 stanoviště, zbylým třem se věnují v navazující hodině. Na pracovních
listech, které žáci postupně lineárně procházejí, mají přesný popis aktivit. Všechna stanoviště jsou na
začátku hodiny žákům frontálně podrobně představena a popsána. Důležité je ukázat žákům zacházení
s pomůckami, protože u některých postupů je potřeba zachovat pořadí popsané v pracovním listě
a některé pomůcky by mohly být nesprávným použitím zničeny nebo znečištěny.
Experimentování v laboratoři je pro realizátory programu náročné na přípravu. Na stanovištích musí
být připraveny pomůcky, vzorové pracovní listy a také spotřební materiál. Žáci jsou rozděleni do dvojic
až trojic a při řešení úkolů by měli spolupracovat. Každá skupina má svou sadu pracovní listů, do nichž
si zaznamenává své výsledky a odpovědi.
Při přípravě stanovišť je potřeba zkontrolovat, zda jsou všechny pomůcky připraveny ve správném
množství, zajistit zásobu vody a případně také nádoby na vylévání použitých roztoků.
Pokud by měli žáci na některém stanovišti dotazy, je jim k dispozici realizátor programu.
Je vhodné mít k dispozici také náhradní pomůcky. Pokud by v průběhu programu došlo k rozbití či
poškození např. chemického nádobí, při použití náhradních pomůcek mohou i další skupiny bez
omezení pokračovat v připravené práci.
Žáci většinou postupují při postupném experimentování podle pracovních listů podobným tempem,
občas je ale některá skupinka výrazně rychlejší nebo naopak pomalejší. Při pomalejším tempu je
vhodné, aby se jeden z realizátorů programu na tuto skupinku zaměřil a pomáhal jí, pokud tápe při
hledání odpovědí a provádění popsaných postupů.
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Rychlejší skupiny se mohou zapojit do experimentování ostatních tím, že budou radit s kroky, které
dělají ostatním problémy.

Jednotlivé úkoly a jejich správná řešení:
Po rozdělení do dvojic nebo trojic na jednotlivá pracoviště je všem hromadně představena práce, která
žáky čeká a mohou si tak dopředu představit, s čím budou pracovat a jaké téma budou řešit.
Stanoviště č. 1: Vodoměrky
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U experimentů s povrchovým napětím je potřeba upozornit žáky na opatrné zacházení s jarem. Pokud
bude voda nebo nádoby na ni kontaminovány jarem, nebudou pokusy fungovat. Je proto vhodnější mít
připraveny sady dobře vymytých misek, aby každá skupina mohla pracovat s novým nádobím. Pokud
by nedošlo k dokonalému vymytí jaru, pokusy by se nevydařily.
Doplňující teorie:
Molekula vody

Molekula vody pod hladinou se vzájemně přitahuje s dalšími molekulami, které ji obklopují ze všech
stran. Naproti tomu molekula v povrchové vrstvě je přitahována pouze ze spodu a ze stran, ve výsledku
tedy jakoby vtahována dovnitř. To se navenek projevuje jako napínání hladiny tzv. povrchovými silami
– hladina se chová jako pružná blána, „snaží se“ mít co nejmenší plochu. Proto např. padající kapky
vody mají kulový tvar, protože povrch koule je při daném objemu minimální.
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Položíme-li na hladinu drobný předmět, jehož hustota je větší než hustota vody, měl by se potopit.
Když ho však položíme opravdu opatrně, zůstane na hladině, protože povrchové síly brání hladině
rozestoupit se a vpustit předmět dovnitř.

Ze stejného důvodu mohou vodoměrky chodit po hladině.
Samosebou se to týká jen předmětů, jejichž tíha není příliš velká. Např. korunovou minci ani žábu by
povrchové síly rozhodně neunesly.
Saponát povrchové napětí snižuje. Když ho kápneme na vodní hladinu, vytvoříme na ní oblast s nižším
povrchovým napětím, než je okolo. A je jasné, že tato oblast se hned začne rychle rozšiřovat:

Je-li hladina posypána pepřem, společně s rozhraním oblastí bude uveden do pohybu také pepř:
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Stanoviště č. 2: Archimédův koktejl
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Doplňující teorie:
Představme si těleso, které jsme celé ponořili do vody. Působí na ně dvě síly: gravitační směrem dolů
a vztlaková směrem vzhůru. Pokud by byly obě stejně velké, výsledná síla působící na těleso by byla
nulová a těleso by se ve vodě volně vznášelo:

Pojďme se podívat, co by v takovém případě platilo pro hustotu materiálu tělesa (ρt) a hustotu
vody (ρv):

Velikost gravitační síly = velikost vztlakové síly
Pro velikost tlakové síly platí Fg = mk · g,
pro velikost vztlakové síly podle Archimédova zákona Fvz = Vk · ρv · g

(mt je hmotnost tělesa, Vt objem tělesa, g gravitační zrychlení). Tedy:
mt · g = Vt · ρv · g
Hmotnost tělesa se dá vyjádřit pomocí jeho objemu a hustoty materiálu: Vt · ρt. Tedy:

Vt · ρt · g = Vt · ρv · g
Když vydělíme obě strany rovnice součinem Vt · g:

ρt = ρv
Pokud by se tedy těleso ve vodě vznášelo, svědčilo by to o tom, že hustota materiálu je stejná jako
hustota vody.
Takový materiál ale těžko najdeme mezi běžnými látkami. Obvykle se v praxi setkáme s materiály, které
jsou „lehčí“ nebo „těžší“ než voda – neboli (správněji) jejichž hustoty jsou větší nebo menší než hustota
vody.
Např. téměř všechna dřeva mají menší hustotu než voda, a tak běžné dřevěné předměty po vhození
do vody stoupají ke hladině a ustálí se na ní ponořené jen částečně.
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Kdybychom však do vody vhodili např. předmět kovový, díky své vysoké hustotě by rychle klesl ke dnu.
Pro těleso ponořené do kapaliny tedy platí:
•
•
•

Má-li stejnou hustotu jako kapalina, volně se vznáší.
Má-li menší hustotu než kapalina, stoupá k hladině.
Má-li větší hustotu než kapalina, klesá ke dnu.

A platí to nejen pro pevná tělesa v kapalině, ale i pro kapalinu v jiné kapalině. A dokonce i pro plyny,
což nás ale nyní nezajímá.
Máme-li tedy dvě nemísící se kapaliny, ta s menší hustotou vystoupí nahoru a ta s větší hustotou klesne
dolů.
Pokud jsou kapaliny tři jako v naší úloze, ta s nejmenší hustotou se bude držet nahoře, ta s největší
hustotou dole a ta s prostřední hustotou uprostřed:

Stanoviště č. 3: Tvrdost vody
Tvrdost vody ukazuje na množství minerálních látek ve vodě. Nejčastěji obsahuje voda vápník a hořčík.
Na některých místech v České republice je voda přirozeně tvrdší, jinde zase měkčí. Prakticky se to
pozná podle toho, jestli se v nádobách s vodou usazuje při dlouhodobém používání vodní kámen
(rychlovarná konvice, pračky) a také podle toho, jak moc pění ve vodě mýdlo. Tvrdší voda obsahuje
více vápníku a hořčíku, a kromě mýdlové zkoušky se dá hodnota tvrdosti vody změřit také několika
laboratorními metodami. Nejjednodušší metodou jsou testovací pásky, které se na chvilku ponoří do
vody a po vytáhnutí se zbarví. Podle barevné stupnice se pak určí hodnota tvrdosti vody.
Existují i jiné složitější metody na určování tvrdosti vody, těmi se ale nebudeme zabývat.
Někteří žáci znají měření pH vody podobnými pásky, ale je potřeba jim vysvětlit, že tvrdost vody je jiná
vlastnost.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák zjistí, že voda na rozdíl od vzduchu je nestlačitelná.
Žák dokáže popsat závislost hydrostatického tlaku, reprezentovaného rychlostí vytékání vody z otvoru,
na hloubce pod hladinou.
Žák prakticky vyzkouší, že slaná voda má větší schopnost nadnášet předměty než čistá neslaná voda.

Rozvoj kompetencí
Při práci s připravenými pomůckami rozvíjí žák svou matematická schopnost a základní schopnosti
v oblasti vědy a technologií.
Při práci s pracovními listy a při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při zkoušení nových postupů a plnění zadaných úkolů rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, praktické činnosti, experimentování, heuristické zkoumání
Forma a bližší popis realizace
Druhá hodina v laboratoři je pokračováním první hodiny s využitím stejných pomůcek a pracovních
listů.
Podrobně rozpracovaný obsah
I ve druhé hodině práce v laboratoři pokračují žáci ve skupinové práci na připravených stanovištích
s nachystanými pomůckami.
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Stanoviště č. 4: Voda a tlak
Na tomto stanovišti je vhodné připravit podnos nebo jinou nízkou nádobu, nad kterou se
experimentuje. Také je vhodné připravit hadr nebo papírové utěrky na utření případných úniků vody
ze stříkaček.
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Doplňující teorie
Částice pevných látek tvoří pevnou strukturu, např. krystalickou mřížku. Jsou poměrně blízko u sebe,
vzájemně na sebe působí relativně velkými silami a tepelný pohyb vykonávají kolem neměnné střední
polohy („na místě“).

Částice kapalin mají mezi sebou o něco větší vzdálenosti (v případě vody naopak o něco menší!), jejich
vzájemné silové působení je menší a nesetrvávají na místě – jakoby po sobě „kloužou“ a současně
s tepelným pohybem se chaoticky stěhují.

Částice plynů jsou od sebe značně vzdáleny a silově na sebe působí jen při náhodných srážkách.

Díky své struktuře je kapalina téměř nestlačitelná a plyn naopak velmi dobře stlačitelný. Tlak, který při
stlačování plynu překonáváme, je způsobován pouze nárazy částic do sebe navzájem a do stěn nádoby.
Určité výšce hladiny kapaliny v nádobě odpovídá určitý hydrostatický tlak (viz níže v komentáři k úloze
Vodojem).
Máme-li dvě spojené nádoby a v obou sahá kapalina do stejné výše, hydrostatické tlaky jsou vyrovnané
a kapalina nikam neproudí.
Je-li v jedné z nádob hladina výše, kvůli rozdílu hydrostatického tlaku proudí kapalina z této nádoby do
druhé, dokud se tlaky nevyrovnají.
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Když chceme naplnit balónek vzduchem, zařídíme tímto způsobem, aby voda proudila do láhve
s balónkem a vytlačovala do něj vzduch:

Stanoviště č. 5: Vodojem
Doprava vody do umyvadla nebo do dřezu může být zajištěna čerpadlem, ale někdy zajišťuje tlak ve
vodovodní soustavě systém záchytných nádrží a vodojemů. U vodojemu je důležité, jak vysoko je
samotná nádrž umístěná.
Doplňující teorie:
Hydrostatický tlak vzniká v důsledku gravitačního přitahování vody k Zemi a závisí na hloubce pod
hladinou: čím jsme hlouběji, tím větší tlak zaznamenáme.
Matematicky vyjádřeno: ph = h · ρ · g, kde h je hloubka, ρ hustota vody a g gravitační zrychlení.
V případě lahve s vodou tlak roste směrem od hladiny ke dnu, což se projeví různými rychlostmi
vytékání vody z otvorů.
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Stanoviště č. 6: Nákladní loď
Na tomto stanovišti si žáci prakticky vyzkouší rozdíl v ponoru lodi ve slané a ve sladké vodě. Při přípravě
slaného roztoku je vhodné použít větší množství soli. Solný roztok se nekazí, takže po skončení
experimentování se dá uskladnit na příště např. v plastové láhvi.
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Doplňující teorie:
V komentáři k úloze Archimédův koktejl jsme se zabývali chováním tělesa ponořeného v kapalině
a došli k těmto závěrům:
•
•
•

Má-li stejnou hustotu jako kapalina, volně se vznáší.
Má-li menší hustotu než kapalina, stoupá k hladině.
Má-li větší hustotu než kapalina, klesá ke dnu.

Nyní je potřeba rozebrat situaci, kdy těleso plove na hladině (např. kus dřeva). Je-li v klidu, všechny
síly, které na ně působí, jsou v rovnováze. Zde se opět jedná o sílu gravitační a vztlakovou podle
Archimédova zákona:

Velikost gravitační síly = velikost vztlakové síly
Pro velikost vztlakové síly platí Fg = mt · g,
pro velikost vztlakové síly podle Archimédova zákona Fvz = Vt‘ · ρv · g

(mt je hmotnost tělesa, Vt‘ objem ponořené části tělesa, g gravitační zrychlení).
Tedy:

m · g = Vt‘ · ρv · g
Vt · ρd · g = Vt‘ · ρv · g
ρd : ρv = Vt‘ : Vt
Jednoduše řečeno: o tom, z jaké části bude těleso ponořeno, rozhoduje poměr jeho hustoty k hustotě
kapaliny. Např. kus dřeva o hustotě 500 kg/m3 plovoucí v čisté vodě (o hustotě 1 000 kg/m3) bude
ponořen polovinou svého objemu (500 : 1 000 = 0,5). Ale pokud bychom týž kus dřeva nechali plovat
v mořské vodě (1 025 kg/m3), byl by ponořen o něco méně než z poloviny (500 : 1 025 ≐ 0,4878).
Z toho tušíme, že čím hustší kapalinu máme, tím „víc bude nadnášet“. Ostatně všichni dobře víme, jak
je to s koupáním v Mrtvém moři.
Pokud jde o lodičku s nákladem, situace je poněkud složitější, protože takové těleso se skládá z více
částí o různé hustotě. Musíme tedy počítat s průměrnou hustotou naložené lodičky
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(= celková hmotnost : celkový objem včetně „prázdného“ prostoru uvnitř lodičky) a tato průměrná
hustota narůstá s tím, jak do lodičky postupně přidáváme zátěž.
Raději se tedy vraťme k rovnici m · g = Vt‘ · ρv · g a upravme ji takto:

Vt‘ = m : ρv
Z toho je vidět, že lodička je ponořena tím víc, čím víc je naložena, a tím méně, čím hustší je voda. Tedy
ve slané vodě je ponořena víc než v čisté.
Tím se potvrzuje výše očekávaný závěr, že čím hustší kapalinu máme, tím „víc bude nadnášet“.
A ke stejnému závěru by měly dojít prostřednictvím experimentu.
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3.3.2 Téma č. 2: Experimentování v expozicích s pracovním listem – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže na základě instrukcí obsluhovat vybrané interaktivní exponáty.
Žák dokáže na základě pozorování funkce exponátů vyvodit odpovědi na položené otázky.
Rozvoj kompetencí
Při práci s velkými interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci na úkolech zadaných v pracovním listu a při ovládání velkých interaktivních exponátů rozvíjí
žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, experimentování, pozorování
Forma a bližší popis realizace
Žáci dostanou pracovní listy s otázkami, které je nasměrují k velkým interaktivním exponátům
v různých expozicích science centra. Žáci mohou pracovat samostatně, ale také ve dvojicích.
Na oboustranném pracovním listě čeká na žáky 8 úkolů, které by měli postupně splnit. Úkoly jsou
rozděleny do několika skupin – pozorování, experimentování, odhad a ověření teorie.
Voda v cizích jazycích – přestože voda patří k základním slovům všech jazyků světa, pro některé žáky je
překvapením, jak se řekne voda v různých jazycích.
Vodní dělo – jak se bude pohybovat projektil vystřelený z děla, je klasická úloha při seznamování se
s mechanikou a jejími zákonitostmi. Pro žáky 4. nebo 5. třídy je to ovšem oříšek. Proto je vhodné, když
si mohou sami tvar vystřeleného projektilu nebo třeba vodního proudu prohlédnout.
Stroboskop – tvar padající vodní kapky není díky rychlosti jejího letu jednoduché pozorovat. Proto se
hodí využít stroboskopického efektu, který dokáže padající kapky zdánlivě zastavit a můžeme si pak
jejich tvar v klidu prohlédnout. Žáky často překvapí, že kapky nemají protáhlý tvar se špičkou jako to
znají z knížek Ondřeje Sekory o Ferdovi Mravencovi.
Demonstrace chování vody na rozšířené realitě – technologický exponát, kdy barevná projekce reaguje
na změnu profilu pískového povrchu. Když si žáci vytvoří písečnou horu, voda ji obklopí jako by to byl
ostrov. Při vytvoření díry k ostrově vznikne laguna a voda ji celou zalije.
Bubliny – díky povrchovému napětí vzniknou vždy kulaté bubliny.
Víry – v přírodě vznikají vodní i vzdušné víry a ve velkém měřítku mohou být pro lidi a jejich obydlí
velkým nebezpečím. Je zajímavé prozkoumat podmínky jejich vzniku i jejich stabilitu.
Řez záchodem – běžný splachovací záchod používáme několikrát denně a už ani nepřemýšlíme nad
tím, jak geniálně je vymyšlený.
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Hledání úkolů u různých exponátů děti velmi baví a rády úkoly plní. Úspěšnost odpovědí je u různých
otázek velmi různorodá. U funkce sifonu ve splachovacím záchodě si až na výjimky děti myslely, že je
tam kvůli zajištění čistoty záchodu. Také interaktivní mapa moře a mořského pobřeží velkou část dětí
zmátla. Nedokázaly interpretovat, co znamenají různé odstíny modré barvy moře.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže samostatně vyhledat a prozkoumat další interaktivní exponáty.
Žák dokáže na základě pozorování funkce exponátů zjistit, jak fungují a jaký jev demonstrují.
Rozvoj kompetencí
Při práci s velkými interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, experimentování, pozorování
Forma a bližší popis realizace
Po vyplnění všech zadaných úkolů a otázek pobyt v expozicích nekončí. Kromě 7 stanovišť, která jsou
součástí pracovního listu, mají žáci možnost vyzkoušet a prakticky prozkoumat další interaktivní
exponáty. Mohou při tom pracovat samostatně i ve skupinách. U některých exponátů je dokonce
spolupráce s další osobou nutná.
Toto samostatné prozkoumávání exponátů je cenné díky tomu, že žáci jsou ve škole často zvyklí na
řízenou činnost, kdy si sami nemohou volit, čemu se budou věnovat. Je proto důležité, aby dostali za
úkol seznámit se třeba s 5 exponáty dle svého výběru a následně je mohou při závěrečné fázi programu
představit ostatním spolužákům.
Většinu dětí zaujmou činnostní aktivity, ale jsou žáci, kteří dávají přednost pozorování, případně
získávání informací čtením nebo poslechem. Také pro ně jsou v science centru příležitosti, kde se
mohou s novými fakty seznámit.
Část dětí se již v této fázi návštěvy nedrží tematického zaměření programu, ale vzhledem k tomu, že
samostatná činnost tvoří pouze minimální část programu, není to na škodu. I když se děti zabývají
exponáty, které nedemonstrují nějakou vlastnost určitého materiálu, mohou se něco nového
a přínosného naučit. A možná nakonec při závěrečné diskuzi s realizátory programu zjistí, že i zdánlivě
nesouvisející exponát ukazoval nějakou zajímavost z oblasti vlastností látek.
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3.3.3 Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák vyhodnotí, jak se mu během aktivit dařilo spolupracovat s ostatními.
Žák je schopen na škále 1-5 vyjádřit svůj názor na jednotlivé aktivity dne.
Rozvoj kompetencí
Při práci s velkými interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
diskuze, dotazníky, vyhodnocení pracovních listů
Forma a bližší popis realizace
Na konec 1. návštěvy science centra je vhodné zařadit blok s vyhodnocením činností, na kterých žáci
pracovali, a také dát cíleně žákům prostor vyjádřit se k celému programu.
Po dvouhodinových aktivitách v laboratoři a v expozicích s velkými interaktivními exponáty mají žáci
vyplněné pracovní listy, do nichž zaznamenávali výsledky své práce, a je potřeba, aby si byli jistí, že
postupovali správně a pochopili různé úkoly dle zadání. Proto je vhodné projít postupně se všemi
jednotlivé otázky a úlohy a třeba formou diskuze porovnat výsledky jednotlivých skupin.
Některé úlohy jsou jednoznačné a mají jedno správné řešení, u jiných je výsledek dán subjektivním
výsledkem pokusu nebo také různými podmínkami průběhu pokusu. Je důležité, aby si žáci uvědomili,
že rozdílné výsledky jsou v pořádku a dají se vysvětlit právě lehce odlišnými podmínkami různých
měření.
Žáci také potřebují vytvořit bezpečný prostor pro sdílení svých názorů a zážitků. Protože voda je
základem života na Zemi, je důležité, aby znali její vlastnosti a její chování. Pokud si něčím nejsou jistí,
měli by být schopni zeptat se a ujistit se o správnosti svých úvah.
Pro sdílení zážitků je vhodné použít různé metody – rychlé hlasování, ukazování nálady a spokojenosti
například pomocí tzv. semaforu nebo jiných technik. Při diskuzi se také osvědčilo předávání nějakého
artefaktu mluvčímu, aby opravdu mluvil pouze jeden člověk a nedocházelo k hromadnému
překřikování.
Žáci většinou nemají v programu výrazně oblíbenou nebo neoblíbenou část, pro většinu činností se
najdou žáci, kteří tuto konkrétní činnost uvedou jako tu, která na ně nejvíce zapůsobila. Často i část,
která se ze začátků žákům nedařila, dostane kladné hodnocení, pokud v ní nakonec uspěli.

88

3.4 Metodický blok č. 4: Elektrické a magnetické vlastnosti látek – 2. návštěva science
centra – 5 hodin
Také čtvrtý blok – 2. návštěva science centra navazuje na teoretickou výuku ve škole. Připraveny jsou
opět aktivity v laboratoři a následně samostatná práce u velkých exponátů.
Tématem jsou tentokrát elektrické a magnetické vlastnosti látek, takže žáci budou zkoumat základní
vlastnosti magnetů, vodivost různých látek i další jejich vlastnosti.
Účastníci jsou opět rozděleni na 2 poloviny, které se vystřídají při aktivitách v laboratoři a v expozicích.
Cílem je co nejvíce zefektivnit práci žáků, aby v malých skupinkách 2-3 osob měli možnost si vše
samostatně vyzkoušet, projevit svůj názor a mít možnost jej ostatním prezentovat.
Protože 2. návštěva science centra završí celý vzdělávací program, je součástí závěrečné společné
hodiny vyhodnocení úkolů ze všech pracovních listů a také shrnutí celého vzdělávacího programu
s možností vyplnění evaluačního dotazníku a také diskuze o tom, co žáky nejvíce zaujalo, jak hodnotí
program a jestli jej vnímají jako obohacující a přínosný.
Propojení formální a neformální výuky
Žáci mají v prostředí science centra podmínky pro individuální práci v delších časových blocích, které
jim umožní soustředit se na jedno téma a jít více do hloubky. Připravený vzdělávací program umožňuje
realizátorům programu pracovat intenzivněji s menší skupinou žáků a díky tomu mohou všichni
efektivněji pracovat.
Prostředí s ucelenými sadami pomůcek a s velkými interaktivními exponáty umožňuje žákům navázat
praktickými činnostmi na teoretickou výuku ve škole. Díky tomu dojde k propojení myšlenkových
experimentů a teoretických pojmů s praktickými dovednostmi.

3.4.1 Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák objeví, že elektrování těles třením je vzájemné a jedno těleso se při tom nabíjí kladně a druhé
záporně.
Žák vyvodí, že souhlasně nabitá tělesa se odpuzují a nesouhlasně nabitá přitahují.
Žák z pozorování vyvodí, že souhlasné póly magnetu se odpuzují a nesouhlasné přitahují.
Žák experimentálně odliší vodiče od nevodičů, a to ve dvou různých učebních kontextech: vodič jako
látka schopná odvést elektrický náboj a vodič jako látka schopná vést elektrický proud, a tedy uzavřít
elektrický obvod.
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Rozvoj kompetencí
Při spolupráci ve skupině rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s připravenými pomůckami a materiály rozvíjí žák svou schopnost učit se a také své základní
schopnosti v oblasti vědy a technologií.
Metody
experimentování, skupinová práce

Forma a bližší popis realizace
Žáci dostanou do skupin pracovní listy, které postupně na jednotlivých stanovištích vypracovávají.
Každé stanoviště má svůj název a podle něj se žáci orientují. Realizátoři programu na začátku vysvětlí
pracovní postup a následně jsou k dispozici pro pomoc s řešením úloh.
Následují jednotlivé pracovní listy s řešením a také rozšiřující komentář, který není nutné sdělovat
dětem, ale vhodné při realizaci programu tyto informace mít k dispozici.

Stanoviště č. 1: Elektrování těles a elektrostatická síla I

Detektor náboje rozlišuje jeho polaritu: buď se rozsvítí kontrolka „+“, nebo kontrolka „–“.
Žáci 5. třídy ZŠ zatím nepotřebují rozumět sledovanému jevu více do hloubky. My však víme, že
vzájemné elektrování třením spočívá v přemisťování elektronů čili záporných nositelů elektrického
náboje. Jedno těleso tedy získává jejich přebytek a ten se projevuje jako záporný náboj, druhé těleso
právě naopak.
O tom, které těleso elektrony získává a které je ztrácí, rozhoduje míra vázanosti valenčních elektronů
v atomových obalech charakteristická pro danou látku. Látky podle této míry tvoří tzv. triboelektrickou
řadu, která je jakousi elektrostatickou obdobou známé Beketovovy řady kovů. Těleso z látky, která je
v řadě více vlevo, se při elektrování nabíjí kladně, těleso z látky více vpravo záporně:
SKLO, VLASY, NYLON, VLNA, HEDVÁBÍ, PAPÍR, BAVLNA, TVRDÁ GUMA, POLYESTER, POLYETYLEN, PVC,
SILIKON, TEFLON
Protože materiálů k experimentování není mnoho, jistě se stane, že jeden a týž materiál se někdy
nabije kladně a jindy záporně.
Úloha záměrně žákům skýtá určitou míru samostatnosti.
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Stanoviště č. 2: Elektrování těles a elektrostatická síla II

Žáci mají k dispozici 2 plastové tyče, 2 skleněné tyče a syntetickou textilii. Plastové tyče se třením
o textilii nabijí záporně, skleněné tyče třené touž textilií kladně. Pokud už pracovní skupina prošla
předchozím stanovištěm, ví to. Pokud ne, může k zjištění polarity náboje na tyči využít detektor
elektrického náboje.
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Stanoviště č. 3: Magnetické přitahování a odpuzování
Je třeba, aby si žáci zafixovali, že na rozdíl od elektrického náboje – kladného a záporného – u magnetů
rozlišujeme severní a jižní pól.
Měly by si také uvědomit, to však již mimo rámec našeho programu, ještě další podstatný rozdíl mezi
elektricky nabitým tělesem a magnetem. Zatímco zelektrované těleso nese většinou pouze kladný
nebo pouze záporný náboj, magnet má vždy severní i jižní pól současně. (I kdybychom ve snaze
o oddělení pólů magnet rozřízli či přelomili, vznikly by z něj dva nové úplné magnety, tedy s novými
severními a jižními póly.
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Nicméně základní poznatek o vzájemném silovém působení magnetů je analogický k tomu, co žáci
zjistili o síle elektrické: souhlasné se odpuzuje, nesouhlasné přitahuje.
Zdůrazněme ještě, že vyučující, který vede žáky k objevování analogií a odlišností mezi elektrickým
a magnetickým polem, by sám měl mít neustále na vědomí, že elektřina a magnetismus ve skutečnosti
představují pouze dva různé projevy týchž nedílných jevů, totiž jevů elektromagnetických. Samostatně
je můžeme studovat pouze za té speciální podmínky, že nedochází k proměně elektrického či
magnetického pole v čase; hovoříme pak o stacionárním elektrickém poli a elektrostatice, která je
popisuje, a o stacionárním magnetickém poli a magnetostatice.

Stanoviště č. 4: Vodiče a nevodiče:
Doplňující teorie:
Ve skutečnosti žádný materiál není dokonale elektricky vodivý ani dokonale nevodivý. Rozdíl mezi
velmi dobrou a velmi špatnou vodivostí je však natolik výrazný, že nám dovoluje zjednodušeně
rozlišovat elektrické vodiče a nevodiče (izolanty).
Vynikajícími vodiči jsou bez výjimky kovy. Příčina jejich vodivosti spočívá v částicové stavbě: částicemi
kovu jsou atomy, které vzájemně sdílejí některé elektrony ze svých vnějších slupek; výsledkem je
krystalická mřížka tvořená kladnými ionty a „mrak“ volně pohyblivých vodivostních elektronů.
Právě díky vodivostním elektronům kovy velmi dobře vedou elektrický náboj, který je působením
elektrického napětí uveden do pohybu – ať už z nabitého tělesa do země při vybíjení elektroskopu,
nebo uvnitř uzavřeného elektrického obvodu.
Případná vodivost nekovových materiálů má jiné příčiny, např. v případě dřeva přítomnost vody, a je
výrazně nižší než u kovů. Proto v obou našich zkouškách vodivosti jednoznačně uspějí pouze kovy.
U žáků 5. ani 6. třídy ZŠ si neklademe za cíl, aby porozuměli výše nastíněným příčinám elektrické
vodivosti kovů. Pokud však přijmou souvislost mezi elektrickou vodivostí v kontextu učiva
o elektrickém náboji a v kontextu učiva o elektrickém obvodu, může jim to později k hlubšímu
pochopení elektrické vodivosti (a elektrickému proudu) výrazně pomoci.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák experimentálně odliší feromagnetika od ostatních pevných látek a objeví, že feromagnetismus
látky nesouvisí s její elektrickou vodivostí.
Žák se naučí zmagnetizovat předmět z feromagnetického materiálu, a to jak dočasně, tak trvale, a jeho
zmagnetizování zrušit. Uvědomí si, že zmagnetizovat lze pouze feromagnetikum.
Žák si vyzkoušejí efektní pokusy z magnetostatiky a elektrostatiky, jejichž úplné vysvětlení jde za rámec
základních cílů tohoto programu.
Rozvoj kompetencí
Při práci na připravených stanovištích rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy a technologií.
Při spolupráci se spolužáky a při čtení instrukcí v pracovním listě rozvíjí žák svou komunikaci v rodném
jazyce.
Metody
experimentování, skupinová práce
Forma a bližší popis realizace
V další hodině pokračuje plynule experimentování na připravených stanovištích. Žáci dále
prozkoumávají magnetické a elektrické vlastnosti některých látek. Pokud mají splněny základní úkoly,
mohou se věnovat zkoumání různých jevů, které jsou připraveny jako doplňkové.

Stanoviště č. 5: Feromagnetismus I
Doplňující teorie:
Z hlediska magnetických vlastností rozlišujeme 3 druhy látek: diamagnetika, která magnetické pole
zeslabují, paramagnetika, která ho mírně zesilují, a feromagnetika, která ho výrazně zesilují. Ze slova
„feromagnetikum“ slyšíme, že nejznámější takovou látkou je železo; dále sem patří nikl a ještě několik
dalších, málo známých kovů.
Žáky možná překvapí, že fero/para/diamagnetismus látky zjevně nekoresponduje s její elektrickou
vodivostí. Např. hliník či měď jsou vynikající vodiče, ale hliník patří mezi paramagnetika a měď dokonce
mezi diamagnetika. Naopak feritový magnet není elektricky vodivý (obsahuje sice velké množství
železa, ale ve formě oxidu).
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Stanoviště č. 6: Feromagnetismus II
Na tomto stanovišti mají žáci pracovat s chemickým kahanem, který většina z nich doposud nikdy
nepoužila. Je proto potřeba vysvětlit jim funkci a ovládání kahanu a ukázat, jak bezpečně pracovat
s materiálem, který chceme zahřívat. U práce žáci využijí i kleště a ochranné rukavice, což je velmi baví.
Někteří mají z práce s ohněm obavy, ale většinou se najde ve skupině někdo, kdo si chce vše vyzkoušet,
a ostatní se k němu často přidají a vystřídají se.
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Doplňující teorie:
Feromagnetikum si můžeme představit tvořené miniaturními magnety, tzv. doménami, které jsou za
běžných okolností orientovány nahodile – jejich účinky se proto vzájemně ruší a feromagnetický
předmět se nechová jako magnet. Jako magnet se začne chovat, teprve když se domény zorientují
shodně, pak se totiž jejich magnetická pole sečtou a začnou projevovat navenek. Této magnetizace lze
dosáhnout několika způsoby:
umístěním feromagnetika do magnetického pole (podle něj se domény dočasně zorientují),
ponecháním feromagnetika po delší dobu v magnetickém poli (podle něj se domény trvale zorientují),
otíráním feromagnetika pólem magnetu (na obrázku magnetizujeme jehlu; zpočátku jsou domény
„rozházené“, pak je magnetem „češeme“):

Magnetizaci lze také zrušit. V případě dočasné magnetizace stačí předmět odstranit z magnetického
pole a domény se opět „rozházejí“. (Někteří žáci možná zjistí, že magnetizace ale nezmizela úplně –
předmětu vyjmutému z vnějšího zůstala jakási zbytková magnetizace. Důvodem je jev zvaný hystereze,
jehož vysvětlení však v žádném případě nepatří do základního vzdělávání.)
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Trvalou magnetizaci můžeme zrušit např. tepelně: když předmět zahřejeme, zrychlí se tepelný pohyb
jeho částic a díky tomu se domény „rozházejí“. Stane se tak při dosažení určité mezní teploty, tzv.
Curieovy teploty, která je charakteristická pro daný materiál.
Z výkladu feromagnetismu je jasné, že pouze feromagnetické materiály se dají zmagnetizovat.
Jen pro úplnost dodejme, že i paramagnetický či diamagnetický předmět je schopen vytvořit
magnetické pole, to však pouze v případě, že jím protéká elektrický proud. To bychom se však již ocitli
v oblasti elektromagnetismu, jehož základy se zpravidla vyučují až v 9. třídě ZŠ.

Stanoviště č. 7: Elektrické pokusy za odměnu
Na tomto stanovišti se mohou žáci věnovat různorodým zajímavým pokusům, pokud mají splněny
základní úkoly nebo pokud není zrovna volno u žádného z předchozích stanovišť.
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Doplňující teorie:
1. Papírky se v blízkosti nabité tyče začnou chovat jako opačně nabité a přiskočí k tyči. Dojde totiž
k jejich polarizaci, tzn. k mírnému posunu elektrických nábojů vlivem vnějšího elektrického
pole, který se projeví navenek:

(částice látky mimo elektrické pole)

(částice látky v poli záporně nabité tyče)

Upozorňujeme, že obrázek je velmi zjednodušený – částice je znázorněna jako pouhý atom, ve
skutečnosti jde o molekuly a různé typy jejich vzájemných vazeb…
Také v případě vody dojde k polarizaci: polární molekuly H20, představující miniaturní elektrické
dipóly, se vlivem elektrického pole orientují; v důsledku toho se proud vody blíže k nabité tyči jeví
opačně nabitý než tyč a přitahuje se k ní:

(proud vody mimo elektrické pole:
dipóly jsou orientovány náhodně)

(proud vody v blízkosti záporně nabité tyče;
dipóly se orientují podle vnějšího el. pole)

V případě alobalu či plechovky, tedy kovu, nastane jiný, a ještě výraznější jev, tzv. elektrostatická
indukce. Kov obsahuje oblaka volně pohyblivých elektronů a ty se buď od nabité tyče odpudí, je-li
nabita záporně (viz obrázek), nebo k ní přitáhnou, je-li nabita kladně:
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2. Také na povrchu stěny, ke které přiblížíme zelektrovaný balónek, dojde k polarizaci a stěna
s balónkem se budou vzájemně přitahovat. Protože stěna a balónek jsou nevodiče, vybití
balónku bude trvat relativně dlouho a ten díky tomu zůstane relativně dlouho „přilepený“.
3. Když zelektrujeme střechu domečku, její elektrické pole vyvolá elektrostatickou indukci
v kouscích alobalu. Ty se proto ke střeše přitáhnou. Jakmile se jí dotknou, získají část jejího
náboje, a proto se od ní ihned odpudí a vrátí se dolů. Dole se vybijí a celý cyklus se opakuje.
Také při nabíjení střechy domečku můžeme využít elektrostatické indukce: stačí, když k ní
přiblížíme nabitou tyč, a stěna se díky indukci začne chovat jako zelektrovaná.
4. Nabitá tyč přiblížená k autíčku v něm vyvolá elektrostatickou indukci – v důsledku toho se
autíčko k tyči přitáhne; při dotyku získá část náboje z tyče a nastane vzájemné odpuzování.
5. Vzduch, tvořený neutrálními molekulami různých plynů, je elektricky nevodivý. Elektrický
proud totiž mohou přenášet jen nabité pohyblivé části. Aby se tedy stal vodivým, musejí
alespoň z některých molekul stát ionty – mluvíme o ionizaci vzduchu. Vyvolat ji mohou různé
vlivy: např. ionizující záření, vysoká teplota nebo vysoké napětí, jako je tomu v případě blesku
vytvořeného pomocí Wimshurstovy indukční elektřiny. Vysoké napětí mezi elektrodami
přístroje způsobí urychlení malého množství iontů, přítomných ve vzduchu za běžných
okolností. Urychlené ionty pak narážejí do dosud neutrálních molekul a ionizují je – a tímto
způsobem se ionizace (tzv. ionizace nárazem) šíří vzduchem mezi elektrodami a způsobuje jeho
dočasnou vodivost. A vodivost vzduchu umožní průchod elektrického proudu, kterým se
náboje na elektrodách vzájemně vyrovnají. Tím zároveň zanikne napětí, pokud však točíme
klikou stroje dál, vše se opakuje.
Napětí vytvořené Wimshurstovou elektřinou se pohybuje řádově ve statisících voltů.
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Stanoviště č. 8: Magnetické pokusy za odměnu
Další sada zábavných pokusů se týká magnetismu a opět je mohou žáci prozkoumat, pokud mají
splněny předchozí úkoly, nebo není volné žádné z jiných stanovišť.
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Doplňující teorie:
1. Tzv. inteligentní plastelína je především nenewtonovská kapalina, tedy kapalina vyznačující se
neobvyklou závislostí viskozity na míře mechanického namáhání. Když inteligentní plastelínu
deformujeme, jeví se tvárná; když ji přestaneme namáhat, rozteče se. Existují však různé druhy
inteligentní plastelíny, lišící se dalšími zajímavými vlastnostmi. V našem případě jde o tzv.
metalickou variantu, obsahující kousky železa, což děti snadno odhalí pomocí magnetu.
Existuje také plastelína vytvářející vlastní magnetické pole, tou však nedisponujeme.
2. Ferrofluid je suspenze složená z nanočástic železa a směsi vhodných kapalin. Jde tedy
o tekutinu reagující na magnetické pole.
3. Pomocí železných pilin můžeme zkoumat tvar magnetického pole – seřadí se podle
magnetických indukčních čar:

Magnetické indukční čáry v každém místě magnetického pole ukazují směr od severu k jihu
(magnetka by se natočila tečně k indukční čáře v daném místě). Podle hustoty indukčních čar
můžeme usoudit na intenzitu pole v daném místě; vidíme například, jak prudce intenzita
narůstá směrem k pólu.
4. Senzorová fólie obsahuje látku obdobnou ferrofluidu, totiž rosolovitou suspenzi obsahující
práškový nikl. Magnetické pole s indukčními čarami orientovanými kolmo k fólii (např. když
fólii přiložíme k pólu magnetu) vyvolává její tmavnutí. Pomocí ní tedy můžeme snadno
rozpoznat, kde má magnet póly a kde netečné pásmo – což je zajímavé zejména u jinak
tvarovaných magnetů, než je klasický tyčový.
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3.4.2 Téma č. 2: Experimentování v expozicích s pracovním listem – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže na základě stručných instrukcí obsluhovat vybrané interaktivní exponáty.
Žák dokáže na základě pozorování funkce exponátů vyvodit odpovědi na položené otázky.
Rozvoj kompetencí
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, experimentování, pozorování
Forma a bližší popis realizace
Žáci dostanou pracovní listy s otázkami, které je nasměrují k velkým interaktivním exponátům
v různých expozicích.
Žáci mohou pracovat samostatně, ale také ve dvojicích.
Na oboustranném pracovním listě čeká na žáky 7 úkolů, které by měli splnit. Všechny potřebné
informace a instrukce k provedení experimentů jsou součástí pracovního listu a žáci mohou také využít
návody u exponátů a doplňující informace.
V pracovním listě mají žáci různorodé otázky a úkoly týkající se různých vlastností vybraných látek.
S některými se setkávají poprvé, proto je vhodné pracovat skupinově, aby si mohli poradit navzájem
se spolužáky.
U některých otázek je možné rozvinout následně se žáky diskuzi při závěrečné části programu.
Například lze diskutovat o proudění teplých a studených mas vody nebo vzduchu na planetární úrovni,
o různých druzích paliv, o pocitové teplotě a jejím vztahu k objektivně naměřené teplotě apod. Podle
zájmu žáků je možno využít různé metody diskuzí, kdy jedna skupina obhajuje jeden názor a druhá
skupina se jej snaží vyvrátit. Delší diskuze s pevně nastavenými pravidla vyžaduje ovšem delší čas a také
přípravu žáků, takže je vhodnější ji zařadit do výukového bloku během výuky ve škole.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže samostatně pracovat s interaktivním exponátem.
Žák dokáže na základě pozorování exponátů zjistit princip jejich funkce.
Rozvoj kompetencí
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
experimentování, pozorování
Forma a bližší popis realizace
Po splnění úkolů z pracovního listu mají žáci možnost prozkoumat další exponáty dle svého zájmu,
například následující:
•

UV záření – v létě je důležité chránit kůži před poškozením UV zářením ze Slunce. Jak ale
poznat, že sluneční paprsky dnes obsahují více UV složky? Pomoci vám může například
speciální textilie, která při dopadu UV záření změní barvu.

•

Písek je materiál, který je sypký, ale po zvlhčení se z něj dají vytvářet pevné stavby. Jeho
vlastnosti můžeš prozkoumat hned v několika exponátech.

•

Jak vznikají krápníky? Základem je vápenec a voda. A pak už stačí jen několik století
vzájemného působení.

•

Různé druhy hornin se vyznačují nejen různým vzhledem, ale také různými mechanickými
a chemickými vlastnostmi.

•

Do rakety s astronauty není možné naložit stovky kilogramů čerstvého jídla, protože každý
kilogram, který je potřeba vynést na oběžnou dráhu, znamená palivo navíc. Proto se jídlo pro
astronauty co nejvíce vysušuje, aby bylo co nejlehčí a také aby dlouho vydrželo. Ukázky
kosmické stravy jsou součástí expozice Kosmo.

•

Některé materiály mají takzvanou světelnou paměť, a když je osvítíte, zůstane na nich světelná
stopa. Na takové materiály můžete obtisknout svůj stín nebo naopak jasným světlem nakreslit
jakýkoliv vzkaz.

Pokud nemají žáci zadaný konkrétní úkol a není možné jednoduše zkontrolovat výstupy z jejich práce,
mívají občas problémy s motivací k takovéto činnosti. I když jsou exponáty hravé a zajímavé, běžně
využívaná vnější motivace některým žákům chybí. Tato „překážka“ se dá překonat aktivní rolí
realizátora programu, např. diskuzí se žáky o tématech, která je zajímají.
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3.4.3 Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 2. návštěvy science centra – 1 hodina
Cíl hodiny
Žák vyhodnotí, jak se mu během programu dařilo spolupracovat s ostatními.
Žák je schopen vyjádřit svůj názor na jednotlivé části vzdělávacího programu.
Rozvoj kompetencí
Při diskuzi rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Metody
diskuze, dotazníky, vyhodnocení pracovních listů
Forma a bližší popis realizace
Na konec 2. návštěvy science centra, který je vlastně závěrem celého vzdělávacího programu Vlastnosti
látek, je vhodné zařadit blok s vyhodnocením činností, na kterých žáci pracovali, a také poskytnout
žákům prostor vyjádřit se k celému programu.
Po dvouhodinových blocích aktivit v laboratoři a v expozicích s velkými interaktivními exponáty mají
žáci vyplněné pracovní listy, do nichž zaznamenávali výsledky své práce, a je potřeba, aby si byli jistí,
že postupovali správně a správně pochopili různé úkoly. Proto je vhodné projít postupně se všemi
jednotlivé otázky a úlohy a třeba formou diskuze porovnat výsledky jednotlivých skupin.
Pokud se žáci během některé z částí vzdělávacího programu setkali s neúspěchem, realizátoři
programu na to reagovali ihned. Je však důležité ubezpečit žáky, že průběžné nezdary jsou naprosto
běžné a jsou přirozenou součástí procesu učení.
Z programu by si žáci měli odnést kromě nových poznatků a informací hlavně zkušenost, že mohou
sami objevovat a zkoumat svět kole nás. Práce v laboratoři s pomůckami děti většinou velmi baví a je
pro ně motivací k dalšímu poznávání světa kolem nás.
Pro sdílení zážitků je vhodné použít různé metody – rychlé hlasování, ukazování nálady a spokojenosti
pomocí tzv. semaforu nebo jiných technik. Při diskuzi se také osvědčilo předávání nějakého artefaktu
mluvčímu, aby opravdu mluvil pouze jeden člověk a nedocházelo k hromadnému překřikování.
U tématu elektrické a magnetické vlastnosti látek se jako putovní předmět nabízí nějaký větší magnet
nebo magnet s netradičním tvarem.
Vhodné je zařadit do tohoto bloku také evaluační dotazník, který nabídne žákům prostor pro
hodnocení jednotlivých částí programu. Závěrečný evaluační dotazník navazuje na vstupní evaluační
dotazník, který žáci vyplňovali na začátku programu.
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Ukázka anonymního evaluačního dotazníku. Závěrečný dotazník na konci 2. návštěvy navazuje na
vstupní dotazník, který žáci vyplňovali na začátku 1. návštěvy science centra.
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4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Všechny materiály pro realizaci programu jsou zveřejněny na webové stránce
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/vlastnosti-latek

Jednotlivé materiály jsou číselně označeny podle struktury programu a jsou tak jednoduše přiřaditelné
k jednotlivým blokům a tématům.

Odkazy na jednotlivé pracovní listy využité v Kapitole č. 2:
Výuka ve škole:
2.1.1 Voda
2.1.2 Koloběh vody
2.1.3 Vodstvo ČR
2.2.1 Elektrické vlastnosti látek

1. návštěva science centra:

2.3.1 Vlastnosti vody
2.3.2. Voda - pracovní list do expozice

2. návštěva science centra:

2.4.1. Elektrické a magnetické vlastnosti látek
2.4.2 Vlastnosti látek - pracovní list do expozice
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5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Všechny metodické materiály pro realizaci programu jsou zveřejněny na webové stránce
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/vlastnosti-latek

Jednotlivé metodické materiály jsou označeny čísly podle struktury programu a jsou tak jednoduše
přiřaditelné k jednotlivým blokům a tématům.

Odkazy na jednotlivé pracovní listy využité v Kapitole č. 3:
Výuka ve škole:

3.1.1 Voda - řešení
3.1.2 Koloběh vody - řešení
3.1.3 Vodstvo ČR - řešení
3.2.1 Elektrické vlastnosti - řešení
1. návštěva science centra:

3.3.1. Vlastnosti vody - řešení
3.3.2 Voda - pracovní list do expozice - řešení

2. návštěva science centra:
3.4.1 Elektrické a magnetické vlastnosti látek - řešení
3.4.2 Vlastnosti látek, pracovní list do expozice - řešení

Videonávod na jednoduché domácí pokusy:
https://youtu.be/9qfq7WbHGuk
112

6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi
Zpráva o ověření programu v praxi je ke stažení na stránce

https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/vlastnosti-latek
Zde je přímý odkaz na Zprávu o ověření programu v praxi:

Zpráva o ověření programu v praxi

7 Příloha č. 4 - Odborné a didaktické posudky programu
Není relevantní

8 Příloha č. 5 - Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu
Kopie emailové komunikace s portálem www.RVP.cz
From: Lenka Perglová <lenka.perglova@nuv.cz>
Sent: Tuesday, November 19, 2019 12:49 PM
To: Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz>
Subject: Re: Dotaz na zveřejnění vzdělávacího programu v rámci projektu Budování kapacit...
Dobrý den,
děkuji za informace. Pokud budete mít veškeré materiály, které tvoří vzdělávací program, uložené na
Vašem webu, nebude potřeba využívat jiného modulu nežli modulu EMA, jak správně píšete. Toto je
také ideální případ, kdy jednomu vzdělávacímu programu náleží jedna URL adresa, která vede na místo
na Vašem webu, kde jsou uložené všechny informace, texty, přílohy apod. k danému jednomu
vzdělávacímu programu.
Postup vkládání bychom si pravděpodobně blíže ujasnili až po schválení materiálů řídícím orgánem.
Kdybyste měla dotazy, ráda Vám je zodpovím.
Přeji hezký den.
Lenka Perglová
_________________________________________________
út 19. 11. 2019 v 12:37 odesílatel Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz> napsal:
Dobrý den,
moc děkuji za odpověď.
Úložiště máme vlastní, takže není potřeba ukládat data k vám na server.
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Všechny 3 programy budou mít podobu dlouhého dokumentu s různými typy příloh – pdf, pptx,
případně videa na youtube.
Chápu správně, že využijeme modul EMA pro jednotlivé přílohy s krátkým popisem a modul Články pro
zveřejnění dlouhého popisu vzdělávacích programů?
Předem děkuji za rady.
S pozdravem

Mgr. Jana Havlíková Bittnerová
programové oddělení
e-mail: havlikova@iQlandia.cz | GSM: (+420) 730 573 898
iQLANDIA, o.p.s. | Nitranská 10, 460 12 Liberec | www.iQlandia.cz

_________________________________________________
From: Lenka Perglová <lenka.perglova@nuv.cz>
Sent: Tuesday, November 19, 2019 12:27 PM
To: Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz>
Subject: Re: Dotaz na zveřejnění vzdělávacího programu v rámci projektu Budování kapacit...
Vážená paní Havlíková Bittnerová,
děkujeme za informaci ohledně nabídky vložení výstupů z projektu Prolínání formálního a
neformálního vzdělávání. V návaznosti na to Vám zasílám podmínky vložení materiálů. Píšete, že
plánujete vložit 3 vzdělávací programy, po schválení materiálů řídícím orgánem budeme hledat vhodné
řešení jejich uložení.
Abychom mohli najít optimální prostor pro vložení materiálů, potřebovali bychom vědět především,
zda máte již nějaké vlastní úložiště, či chcete materiály fyzicky vložit k nám na Metodický portál.
V případě, že budete mít vlastní web, na kterém budete mít vzdělávací programy uložené, vložili
bychom potřebná metadata o programech do modulu EMA, který je zcela novým modulem
Metodického portálu. Jedná se o jakýsi katalog digitálních vzdělávacích zdrojů (ema.rvp.cz).
V případě, že budete chtít materiály komplet vložit k nám na Metodický portál RVP.CZ, budeme hledat
vhodný modul (viz dokument).
Nyní tedy potřebujeme získat představu o úložišti, počtu materiálů (počtu příloh vzdělávacího
programu) a případně formáty. Uveden= vzdělávací programy budou jakého formátu? Bude se jednat
o jeden dokument nebo jich bude více?
Mockrát děkuji a přeji pěkný den.
Lenka Perglová
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_________________________________________________

po 18. 11. 2019 v 10:17 odesílatel Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz> napsal:
Dobrý den,
jako příjemci v rámci výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol vytváříme v rámci aktivity č. 4 (Propojování
formálního a neformálního vzdělávání) vzdělávací programy a máme povinnost zveřejnit je na portále
RVP.cz. Ovšem zveřejňovat můžeme až konečnou verzi programů schválenou řídícím orgánem (MŠMT).
Na konci listopadu budeme předkládat MŠMT 3 následující programy, každý o délce 16 hodin:
Člověk – pro 8. a 9. třídu ZŠ
Elektrotechnika – pro 8. a 9. tř. ZŠ
Do vesmíru a zase zpátky – pro 4. a 5. tř. ZŠ
Všechny programy se skládají z popisu hodin, metodických popisů, pracovních listů. Program Člověk
a Do vesmíru a zase zpátky obsahují i prezentace v Powerpointu.
S pozdravem a s přáním hezkých podzimních dnů

Mgr. Jana Havlíková Bittnerová

9 Nepovinné přílohy
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